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RESUMO 

 

 

Introdução: Com o alto crescimento dos meios de comunicação, destacando neste 

projeto a web, a demanda de aplicações que sejam estáveis, rápidas e com grande 

capacidade de integração com outros meios, vem crescendo a cada dia. Com a junção do 

conceito de integração advindo das APIs e da proposta de escalabilidade e diminuição 

no fluxo de espera de processamentos utilizando Node.js, este artigo foi elaborado a fim 

de mostrar como ambas tecnologias podem se mostrar eficientes lado a lado. 

Metodologia: Quanto aos meios para que fossem detidos tais resultados, foram de 

proveito de pesquisas bibliográficas além do ambiente de testes baseado em estudos de 

casos comparando APIs desenvolvidas em diferentes plataformas. Resultados: A coleta 

de dados, foi de suma importância para o desenvolvimento dos testes e para o 

entendimento de como o Node.js em junção com suas ferramentas trata os dados em 

suas aplicações para obter uma melhor performance, de mesma valia foram os testes, 

onde houveram oportunidades para desenvolver e comprovar os aspectos que se 

destacam e auxiliam o Node.js a ser uma tecnologia com um grande potencial escalável 

quando comparado a outras tecnologias atualmente presentes no mercado. Conclusão: 

Ao fim deste projeto foi possível destacar o desempenho escalável do Node.js quando 

utilizado em ambientes web que exigem um maior grau de recursos da aplicação, capaz 

de ser utilizado no desenvolvimento de APIs que atendam desde pequenos a grandes 

fluxos de requisições sem uma perda notável dos recursos oferecidos. 

 

 

Palavras – Chave: Node.js, aplicações web, escalável. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma série de fatores podem induzir o crescimento, incluindo o mercado, o setor e os 

fatores da economia. Se uma organização cresce mais rápido do que o previsto, 

experimenta todos os tipos de degradações de desempenho, que vão desde falta de 

espaço em disco até uma desaceleração na velocidade de operação. Antever o 

crescimento esperado - e inesperado - é fundamental para a construção de sistemas 

escaláveis que possam suportá-lo.” 
 

 

Baltzan, Paige e Amy Phillips 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

O HTML é uma Linguagem de Marcação de Hypertexto (do inglês Hypertext 

Markup Language) tal linguagem permite o uso de texto, imagens, links, áudios e 

vídeos a serem apresentados por meio dos navegadores de uma maneira estática quando 

utilizado avulso. O HTML se propõe a ser uma linguagem padrão e universal para ser 

utilizada com prática comum em todo o mundo. Na data deste projeto o HTML estava 

em sua versão 5, e antes da mesma tal linguagem evoluiu do HTML para o HTML+, 

HTML2.0, HTML3.0 e HTML4 (FERREIRA; EIS, 2018).   

Para a utilização de sistemas baseados em hipertexto utiliza-se um protocolo 

denominado HTTP, do inglês Hypertext Transfer Protocol, que em sua tradução é 

encontrado: Protocolo de Transferência de Hipertexto. Tal protocolo permite a 

comunicação entre os dois lados, cliente e servidor, sendo assim o protocolo trafega 

com registro de informações. Além deste existe o protocolo HTTPS, sendo considerado 

uma evolução do mesmo no quesito segurança dos dados, o S apresentado faz referência 

a segurança (security) (W3C, 2002). 

Na década de noventa, foi desenvolvida pela empresa Netscape a linguagem de 

programação Javascript, uma linguagem interpretada, originalmente criada com o 

intuito de acrescentar mais valor a páginas HTML. A linguagem propõe a mudança das 

exibições estáticas de páginas HTML trazendo a possiblidade de programar itens mais 

complexos, como animação de imagens e componentes HTML, mapas e até gráficos 

interativos (LUIZ, 2016). 

Quando códigos Javascript são utilizados em páginas HTML, um recurso 

disponível nos navegadores, denominado como Javascript Engine (Na tradução literal, 

Mecanismo Javascript), é responsável por ler e interpretar estes códigos implementados 

no corpo da página HTML. O mecanismo de Javascript V8, desenvolvido e 

disponibilizado pelo Google, mantem-se como o mais utilizado no mercado devido a 
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sua alta capacidade em lidar com alocação de memória. Sendo visto em uso no 

navegador Google Chrome e em algumas tecnologias que utilizam Javascript para seu 

funcionamento, como TrifleJS, Node.js e Io.js (LOOPER, 2015) 

Os servidores web são um clássico exemplo de onde se pode utilizar o protocolo 

HTTP, tais servidores são em sua maioria capacitados para fazer o controle de arquivos 

que estão disponibilizados para o acesso dos usuários. Os servidores web são uma 

junção de diferentes componentes (servidores) que fazem este e outros controles, como 

um servidor HTTP, que é responsável por compreender os endereços web (URL 

[Uniform Resource Locator]), acatar as requisições feitas pelo seu navegador e sempre 

que for necessário o uso de algum recurso ou arquivo hospedado em seu servidor web 

responder ao solicitante com o que foi requerido (MDN WEB DOCS, 2017). 

Uma API ou Interface de Programação de Aplicativos (do inglês, Application 

Programming Interface) é uma tecnologia baseada em protocolos web, criada a partir de 

iniciativa de grandes empresas dos Estados Unidos por volta do ano 2000 e hoje 

utilizada por a maior parcela das grandes empresas atuantes na web, é utilizada para 

conectar vários tipos de aplicações, não exclusivamente dependendo do grau de 

complexidade, plataforma ou dispositivo suportado. O intuito das APIs é o de facilitar a 

troca de informações e recursos, principalmente entre os desenvolvedores de softwares, 

abrindo um leque de oportunidades para que sistemas com tecnologias heterogêneas, 

base de dados e até plataformas distintas possam manter entre si uma maior conexão, 

servindo então de ponte para que cada vez mais o usuário possa sentir e ser beneficiado 

por esta integração (FERNANDES, 2018). 

O Node.js teve seu desenvolvimento inicial em 2009 por  Ryan Dahl, Node.js é 

uma plataforma capaz de executar código Javascript em tempo real, trazendo ao 

desenvolvedor a capacidade de criar aplicações escaláveis para a internet com o uso da 

orientação a eventos vinda do Javascript (NODE.JS FOUNDATION, 2018a). Conforme 

Pereira (2013, p.2), o Node.Js veio propondo um modelo inovador em sua estrutura, 

baseando-se em um modelo arquitetural capaz de trabalhar de forma não bloqueante (do 

inglês, non-blocking thread) quanto à entrada e saída de informações das aplicações 

onde o Node.js é implementado, trazendo vantagens a aplicações que demandem de 

uma menor e até uma maior carga de processamento.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

Analisar através de testes o comportamento de aplicações que têm como sua 

base de desenvolvimento a plataforma Node.js. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 Apontar os aspectos que levam o Node.js a executar com maior eficácia ações 

de I/O(Entrada e saída), em um grau escalável, com base em sua estrutura 

arquitetural.  

 Levantar indicadores que mostrem a capacidade do Node.js quando 

comparado a outras tecnologias utilizadas para o desenvolvimento de APIs.  

 Mostrar a partir de testes o comportamento de duas APIs quando expostas a 

cenários com diferentes fluxos de requisições. 

 Comprovar a veracidade das propostas feitas pelo Node.js Foundation quanto 

a eficácia no desenvolvimento de aplicações web escaláveis em sua 

plataforma. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

 

A EFICÁCIA DO NODE.JS NA CONSTRUÇÃO DE APIS ESCALÁVEIS 

 

GABRIEL RODRIGUES GOMES
1
 

BRENO CRISTOVÃO ROCHA
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RESUMO 

 

Introdução: Com o alto crescimento dos meios de comunicação, destacando neste 

projeto a web, a demanda de aplicações que sejam estáveis, rápidas e com grande 

capacidade de integração com outros meios, vem crescendo a cada dia. Com a junção do 

conceito de integração advindo das APIs e da proposta de escalabilidade e diminuição 

no fluxo de espera de processamentos utilizando Node.js, este artigo foi elaborado a fim 

de mostrar como ambas tecnologias podem se mostrar eficientes lado a lado. 

Metodologia: Quanto aos meios para que fossem detidos tais resultados, foram de 

proveito de pesquisas bibliográficas além do ambiente de testes baseado em estudos de 

casos comparando APIs desenvolvidas em diferentes plataformas. Resultados: A coleta 

de dados, foi de suma importância para o desenvolvimento dos testes e para o 

entendimento de como o Node.js em junção com suas ferramentas trata os dados em 

suas aplicações para obter uma melhor performance, de mesma valia foram os testes, 

onde houveram oportunidades para desenvolver e comprovar os aspectos que se 

destacam e auxiliam o Node.js a ser uma tecnologia com um grande potencial escalável 

quando comparado a outras tecnologias atualmente presentes no mercado. Conclusão: 

Ao fim deste projeto foi possível destacar o desempenho escalável do Node.js quando 

utilizado em ambientes web que exigem um maior grau de recursos da aplicação, capaz 

de ser utilizado no desenvolvimento de APIs que atendam desde pequenos a grandes 

fluxos de requisições sem uma perda notável dos recursos oferecidos. 

 

Palavras – Chave: Node.js, API, escalável. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: With the high growth of the media, highlighting in this project the web, 

the demand for applications that are stable, fast and with great capacity of integration 

with other means, is growing every day. With the integration of the concept of 

integration coming from the APIs and the proposal of scalability and decrease in the 

waiting flow of processing using Node.js, this article was elaborated in order to show 

how both technologies can be efficient side by side. Methodology: Regarding the 

means for such results to be held, they benefited from bibliographic research besides the 

testing environment based on case studies comparing APIs developed in different 

platforms. Results: The data collection was of great importance for the development of 

the tests and for the understanding of how Node.js in conjunction with its tools treats 

the data in its applications to obtain a better performance, of the same value were the 

tests, where there were opportunities to develop and prove the aspects that stand out and 

help Node.js to be a technology with a great potential for scalability when compared to 

other technologies currently on the market. Conclusion: At the end of this project it was 

possible to highlight the scalable performance of Node.js when used in web 

environments that require a greater degree of application resources, able to be used in 

the development of APIs that serve from small to large flows of requests without a loss 

of resources offered.  

Keywords: Node.js, API, scalable. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Tendo como base a grande necessidade do cenário vivente, o trabalho proposto 

busca apresentar uma solução ao desenvolvimento de APIs que se vêm frequentemente 

tendo um aumento na proporção de acessos às aplicações que as consomem, o Node.js 

traz a proposta de sanar o problema das “aplicações bloqueantes”, que executam apenas 

uma operação por vez, sendo necessário o término da primeira operação para o início da 

próxima, tais aplicações se veem acumulando grande parte das requisições de I/O 

(Entrada e saída, do inglês, input e output) em filas de espera quando há simultâneos 

acessos as funções da API, deixando então o acesso bloqueado até que cada processo 

nesta fila seja sequencialmente executado, podendo mediante a um aumento repentino 

de acessos causar uma paralisia em sua API (PEREIRA, 2013). 
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O mau aproveitamento dos recursos disponíveis pode gerar alguns outros 

conflitos no uso da aplicação, como a necessidade da melhoria do hardware para 

amenizar os estreitamentos causados pela aplicação, quando trabalhado com 

plataformas e linguagens com um alto grau de escalabilidade evitar tais custos é 

possível através de uma melhor exploração do hardware. 

A escalabilidade é a habilidade agregada a uma solução mediante a sua 

capacidade em funcionar de maneira efetiva a determinados problemas quando eles têm 

seu tamanho aumentado, conforme é dado por SCHLOSSNAGLE, (2006, p.5). 

Neste projeto será utilizado da plataforma Node.js para o desenvolvimento de 

uma API que seja capaz de se mostrar escalável, utilizando da grande eficácia da 

arquitetura non-blocking (em sua tradução, sem bloqueio) e orientada a eventos 

assíncronos do Javascript tornando o Node.js uma plataforma leve e eficiente conforme 

afirma em sua documentação oficial, (NODE.JS FOUNDATION, 2018a). 

Ao fim do trabalho espera-se que seja mostrado a veracidade das propostas 

oferecidas pela plataforma Node.js, quando comparado às tecnologias bloqueantes, na 

construção de uma API podendo se mostrar superior quanto ao seu grau de 

escalabilidade em cenários de diversos acessos simultâneos a determinados recursos. 

Levando em consideração tais aspectos, este trabalho teve como objetivo 

comparar a eficácia de duas plataformas quanto aos seus níveis de escalabilidade através 

do desenvolvimento e aplicação de testes em duas APIs, destacando o uso de Node.js. 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODO 

 

O trabalho aqui descrito obteve sua conclusão com base em artigos acadêmicos, 

revistas e livros práticos e acadêmicos, documentações de sites de áreas afins e testes 

realizados em APIs de desenvolvimento próprio do autor que aqui vos fala. O 

levantamento dos principais pontos sobre a plataforma abordada foi o primeiro passo 

dado para o desenvolvimento do artigo, após isto foram desenvolvidas duas APIs de uso 

similar para realização de testes, ambas utilizando de frameworks que possuem um alto 
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nível de aceitação na comunidade de desenvolvimento de aplicações web. Para o 

desenvolvimento da primeira API foi utilizado Node.js junto ao framework Express.js e 

o banco de dados NoSQL, MongoDB. Para o desenvolvimento da segunda API, 

tentando manter ao máximo a imparcialidade entre as tecnologias auxiliares que foram 

utilizadas, o desenvolvimento utilizou Linguagem de programação Java, framework 

Spring Boot, e banco de dados NoSQL, Mongo DB. Os resultados apresentados no 

decorrer deste artigo foram todos realizados com base nas duas aplicações citadas 

anteriormente. 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 As APIs desenvolvidas 

 

Para firmar uma conclusão exata em cenários específicos a cerca do comparativo 

de duas tecnologias quando utilizadas em cenários que requerem um maior grau de 

escalabilidade, foram executados diversos testes. Para a execução dos testes foram 

desenvolvidas duas APIs, cada qual utilizando diferentes tecnologias que possuem 

similares pretensões. No desenvolvimento da primeira API foi utilizada a junção das 

seguintes tecnologias: 

 Plataforma: Node.js em sua versão 9; 

 Servidor Web: De desenvolvimento próprio utilizando Node.js e Express.js; 

 Framework: Express.js um framework web rápido, flexível e minimalista 

para Node;js, conforme dito em sua documentação oficial em, Node.js 

Foundation (2018b); 

 Banco de Dados: MongoDB, um banco de dados NoSQL de código aberto, 

orientado a documentos e de alta performance (DUARTE, 2017). 

No desenvolvimento da segunda API foram utilizadas de tecnologias que 

abrangem características bastante similares às citadas anteriormente, a fim de manter ao 

máximo a imparcialidade no desenvolvimento e execução dos testes, as tecnologias 

utilizadas para o mesmo, foram: 
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 Plataforma: Java EE em sua versão 8; 

 Servidor Web: Apache Tomcat; 

 Framework: SpringBoot, framework projetada para colocar aplicações em 

operação da maneira mais rápida e minimalista possível, como especificado 

em seu site oficial, Pivotal Software (2018). 

 Banco de Dados: MongoDB 

Para uso nos testes, as APIs desenvolvidas abrangiam a funcionalidade de 

controlar votos realizados por seus clientes. Foi simulada uma situação de votação 

online onde havia a necessidade de se capturar os votos realizados a determinados 

candidatos, previamente cadastrados, e armazena-los em uma base de dados. Ao ser 

recebida uma requisição de seu cliente, as APIs eram responsáveis por validar o número 

do candidato enviado via parâmetro pela URL fazendo a busca do mesmo em sua base 

de dados. Caso encontrado eram realizadas as seguintes operações: uma atualização no 

cadastro do candidato acrescentando o total de votos que a ele havia sido requisitado, a 

inserção de um registro contendo os dados do voto realizado e a alimentação de um 

arquivo de log especificando se o voto havia sido ou não bem sucedido. Tendo como 

princípio os passos necessários para o funcionamento das aplicações, de acordo com a 

Figura 1 pode-se visualizar como cada tecnologia utilizada trabalha para realizar tais 

passos. 
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Figura 1: Fluxograma de uma requisição realizada na API desenvolvida em Node.js e Java. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como apresentado na Figura1, mesmo sendo executadas as mesmas funções em 

cada API, cada plataforma trata de maneira distinta a sequência dos acontecimentos, o 

modelo arquitetural nativo do Node.js (não bloqueante) permite que ele execute de 

maneira assíncrona variadas funções, propondo então que o ciclo de execução seja 

menor que o ciclo das tecnologias bloqueantes tendo como exemplo o Java EE 

(PEREIRA, 2013). 
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3.3.2 Ferramenta de teste 

 

Com o intuito de obter resultados mais confiáveis e robustos foram utilizados de 

testes de carga em ambas as APIs demonstrando até que ponto as distintas tecnologias 

se mostram flexíveis e qual grau de escalabilidade as mesmas apresentam em 

conformidade a latência de suas requisições quando dispostas a diferentes cenários cada 

qual com sua quantidade de requisição por segundo. 

Visando a obtenção de resultados íntegros e confiáveis foi utilizada a ferramenta 

Artillery.io, uma ferramenta de código aberto que teve sua primeira versão publicada no 

ano de 2014 e tem como proposta ser uma ferramenta eficaz e de uso facilitado para 

testes de carga e testes funcionais (SHOREDITCH OPS, 2018). A ferramenta dispõe ao 

usuário vários resultados que podem ser utilizados para avaliar os testes de carga, para 

chegar a uma conclusão a cerca do trabalho aqui desenvolvido foi escolhido avaliar os 

testes com base no tempo mínimo, médio e máximo, em milissegundos, gasto pelas 

requisições em diferentes cenários aos quais as APIs foram expostas, no Anexo I é 

possível visualizar um exemplo dos resultados retornados ao fim de um teste de carga 

realizado com a ferramenta Artillery.io. 

 

3.3.3 Hardware utilizado 

 

A cerca do Hardware, todos os testes foram feitos acessando o servidor de 

maneira local, para que não houvesse interferência dos meios de comunicação entre 

cliente e servidor. O servidor utilizado para hospedagem das aplicações foi um 

notebook com processador i5 3º geração com dois núcleos e quatro threads, 4gb de 

memória ram, utilizando o sistema operacional Windows 10 arquitetura 64 bits. Sendo 

feito o máximo de esforço para que tanto o hardware quanto o sistema operacional 

apresentasse as mesmas condições em ambos os testes, visando garantir a máxima 

integridade dos testes. 
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3.3.4 Tipos de testes realizados 

 

Os testes foram conduzidos em duas etapas, cada uma possuindo três cenários 

diferentes totalizando seis diferentes testes realizados em cada API, os quais exigiam a 

cada passo um melhor processamento de cada plataforma. Foi realizada uma simulação, 

através do Artillery.io, de cenários que durante um e dois minutos recebiam requisições 

incessantemente de quatro, vinte e cem usuários virtuais respectivamente, a fim de se 

obter o tempo mínimo, médio e máximo de cada um dos cenários. Desta forma é 

possível simular em pequena escala o comportamento de cada plataforma ao se deparar 

com um grau elevado de requisições, atentando também às limitações impostas pelo 

hardware. No Anexo II é possível visualizar através de uma tabela a ordem em que os 

testes foram executados. 

 

3.3.5 Resultado dos testes 

 

Ao fim dos testes realizadas em cada plataforma os resultados demonstraram 

como o uso de uma linguagem não bloqueante, como o Node.js, pode fazer com que sua 

aplicação se sobressaia em termos de escalabilidade. Os produtos obtidos a partir de 

cada teste também nos mostraram que em momentos de uso menos intenso das APIs 

ambas as tecnologias conseguem atender de forma performática as requisições dos 

clientes, mas ao ter o seu fluxo de requisição por segundo aumentado, a plataforma Java 

EE começa a demandar um pouco mais de tempo em suas requisições, fazendo com que 

o seu tempo médio e máximo aumente consideravelmente nos testes com vinte e cem 

usuários simultâneos. Em contrapartida, a plataforma Node.js conseguiu manter-se mais 

estável principalmente em seu tempo de requisição mínima que apresentou um 

percentual de variação quase nulo. É possível ver na Figura 2 os resultados da primeira 

bateria de teste que consistiu em requisições constante durante sessenta segundos, como 

dito anteriormente. 
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Figura 2: Tempo de requisições por tecnologia durante 60 segundos. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com a imagem disposta é possível visualizar que o Node.js cumpre sua proposta 

de ser uma tecnologia que executa com maior eficácia operações de I/O mantendo-se 

mais sucinto a alterações em seu tempo médio por requisição quando disposto a 

ambientes que apresentem a necessidade de um grau escalável como os apresentados 

nos testes. Falando em números é possível ver uma diferença notável de desempenho de 

uma plataforma para outra, onde o Node.js apresenta sobre as requisições com quatro 

usuários para as requisições de 100 usuários variações no tempo de suas requisições de 

1ms/tempo mínimo, 19ms/tempo médio e 134ms/tempo máximo contra uma variação 

de 11ms/tempo mínimo, 48ms/tempo médio e 239ms/tempo máximo da plataforma Java 

EE. 

Visando comprovar os testes realizados anteriormente, temos na Figura 3 os 

resultados da bateria de testes que contemplou a mesma estrutura do primeiro teste, 

porém sujeito agora a um tempo maior, de cento e vinte segundos. 
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Figura 3: Tempo de requisições por tecnologia durante 120 segundos. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Novamente, na Figura 3 é possível constatar a eficácia da plataforma Node.js 

mostrando-se a frente, agora trazendo uma variação em seus tempos de requisições 

equivalente a 1ms/tempo mínimo, 5ms/tempo médio e 94ms/tempo máximo, já a 

plataforma Java EE obteve resultados desvantajosos sendo seus tempos de variação de 

7ms/tempo mínimo, 10ms/tempo médio e 113ms/tempo máximo. Para uma visualização 

mais minuciosa a cerca dos resultados obtidos nos testes, é possível identificar nos 

Anexos III, IV, V, VI, VII e VIII gráficos que mostram o desempenho de cada 

plataforma quanto a tempo mínimo, médio e máximo. 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme apresentado no trabalho proposto, a necessidade de APIs com um alto 

potencial escalável é uma realidade. APIs desenvolvidas com o uso de tecnologias que 

apresentam uma estrutura arquitetural bloqueante podem em casos específicos, como os 

descritos neste trabalho, onde são realizadas várias requisições simultâneas a uma 
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mesma funcionalidade de determinada API, apresentar um déficit em seu desempenho 

ao atender aplicações que as utilizam. 

Compreendendo a situação, é de suma importância o estudo e compreensão de 

outras tecnologias que sejam capazes de trabalhar de uma forma mais escalável e eficaz 

nos mais distintos cenários os quais uma aplicação pode vir a enfrentar. 

Pode-se concluir com embasamento nos resultados dos testes que foram 

apresentados nos gráficos e anexos pertencentes a este trabalho, que o uso do Node.js 

oferece vantagens na construção de APIs, destacando as que, em algum momento vão se 

encontrar em situações com um alto grau de crescimento dos recursos exigidos da 

mesma, isto graças a sua arquitetura não bloqueante que possibilita as aplicações 

desenvolvidas em Node.js trabalhar concorrentemente de maneira nativa. O trabalho 

visou mostrar os aspectos citados anteriormente ao leitor, a fim de se comprovar a 

veracidade da proposta oferecida pelo Node.js. Com os resultados exibidos pode-se 

certificar que trata-se de uma plataforma capaz de trabalhar com eficácia em ambientes 

web que exijam um maior grau de recursos da aplicação quando disposta a cenários que 

necessitem de um maior grau de escalabilidade, sendo então capaz de atender a 

aplicações que vivenciem ambientes de pequenos a grandes fluxos de requisições sem 

demonstrar uma notável perda dos recursos oferecidos. 
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Conforme apresentado no trabalho proposto, a necessidade de APIs com um alto 

potencial escalável é uma realidade. APIs desenvolvidas com o uso de tecnologias que 

apresentam uma estrutura arquitetural bloqueante podem em casos específicos, como os 

descritos neste trabalho, onde são realizadas várias requisições simultâneas a uma 

mesma funcionalidade de determinada API, apresentar um déficit em seu desempenho 

ao atender aplicações que as utilizam. 

Compreendendo a situação, é de suma importância o estudo e compreensão de 

outras tecnologias que sejam capazes de trabalhar de uma forma mais escalável e eficaz 

nos mais distintos cenários os quais uma aplicação pode vir a enfrentar. 

Pode-se concluir com embasamento nos resultados dos testes que foram 
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visou mostrar os aspectos citados anteriormente ao leitor, a fim de se comprovar a 

veracidade da proposta oferecida pelo Node.js. Com os resultados exibidos pode-se 

certificar que trata-se de uma plataforma capaz de trabalhar com eficácia em ambientes 

web que exijam um maior grau de recursos da aplicação quando disposta a cenários que 

necessitem de um maior grau de escalabilidade, sendo então capaz de atender a 
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6. ANEXOS 

 

 

ANEXO I – EXEMPLO DE RETORNO CONCEBIDO PELO ARTILLERY.IO 

 

 

 

ANEXO II – LISTA DE TESTES EXECUTADOS EM CADA API 

DURAÇÃO 

(em segundos) 

USUÁRIOS 

SIMULTANEOS 

REQUISIÇÕES 

REALIZADAS 

60 4 USUÁRIOS 240 

60 20 USUÁRIOS 1200 

60 100 USUÁRIOS 6000 

120 4 USUÁRIOS 480 

120 20 USUÁRIOS 2400 

120 100 USUÁRIOS 12000 
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ANEXO III – GRÁFICO DE TEMPO MÍNIMO DE REQUISIÇÕES POR 

TECNOLOGIA E USUÁRIOS DURANTE 60 SEGUNDOS. 

 

 

 

ANEXO IV – GRÁFICO DE TEMPO MÉDIO DE REQUISIÇÕES POR 

TECNOLOGIA E USUÁRIOS DURANTE 60 SEGUNDOS. 
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ANEXO V – GRÁFICO DE TEMPO MÁXIMO DE REQUISIÇÕES POR 

TECNOLOGIA E USUÁRIOS DURANTE 60 SEGUNDOS. 

 

 

 

ANEXO VI – GRÁFICO DE TEMPO MÍNIMO DE REQUISIÇÕES POR 

TECNOLOGIA E USUÁRIOS DURANTE 120 SEGUNDOS. 
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ANEXO VII – GRÁFICO DE TEMPO MÉDIO DE REQUISIÇÕES POR 

TECNOLOGIA E USUÁRIOS DURANTE 120 SEGUNDOS. 

 

 

 

ANEXO VIII – GRÁFICO DE TEMPO MÁXIMO DE REQUISIÇÕES POR 

TECNOLOGIA E USUÁRIOS DURANTE 120 SEGUNDOS. 

 


