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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade de utilização da computação em nuvem, 

demonstrar como o sistema se comporta e quais são as vantagens de aplicações construídas em 

nuvem. Para isto, foi realizado o desenvolvimento de um sistema completo, com seu backend 

implementado na nuvem, utilizando as tecnologias disponíveis de forma gratuita da Nuvem 

AWS (Amazon Web Service). Foi realizada a análise do desempenho por meio do envio de uma 

quantidade fixa de requisições por segundo, onde pode-se observar o comportamento do 

processamento em nuvem, que realizou o aumento ou a diminuição da capacidade dos recursos 

oferecidos a aplicação de forma a permitir 99,851% de sucesso em 15 requisições por segundo 

durante os testes de carga. 

 

Palavras-chave: Software; Desenvolvimento de sistema; Nuvem AWS; Backend 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aimed to evaluate the feasibility of using cloud computing, demonstrate how the 

system behaves and what are the advantages of applications built in the cloud. For this, a 

complete system was developed, with its backend implemented in the cloud, using the 

technologies available for free from the AWS Cloud (Amazon Web Service). A performance 

analysis was done by sending a fixed number of requests per second, where the behavior of 

cloud processing can be observed, which increased or decreased the capacity of the resources 

offered to the application to allow 99,851 % success rate at 15 requests per second during load 

tests. 

Keywords: Software; System development; Cloud AWS; Backend 
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1. Introdução 

Hoje em dia, a busca por uma infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) mais 

eficiente deve fazer parte da rotina de qualquer empresa. Para isso, é preciso definir métricas e 

objetivos, de tal forma que várias áreas possam atuar unidas, sempre em torno de metas em 

comum. Como consequência, os investimentos em novas tecnologias se tornam essenciais para 

um ambiente mais eficiente e produtivo, aumentando a capacidade das empresas atuarem de 

forma competitiva nos mais diferentes cenários (CARVALHO, 2015). 

Nesse contexto, a computação em nuvem desempenha papel de destaque. Não é à toa 

que o investimento nessa tecnologia é apontado como uma forma simples e eficaz de manter 

serviços em funcionamento com alto desempenho, agilidade e flexibilidade. De ferramentas de 

armazenamento de dados remoto a sistemas de gestão integrada, são diversas as soluções que 

passaram a ter um ganho enorme de desempenho em função da nuvem. À medida que empresas 

de todos os portes perceberam os benefícios da nuvem, ela se tornou o novo paradigma. Para a 

maioria das organizações, não se trata mais de “se”, mas sim de “como migrar com a maior 

rapidez possível?” e “o que mover primeiro?” (CARVALHO, 2015). 

Um whitepaper recente da International Data Corporation (IDC) mostra que os clientes 

que migram para a Amazon Web Services (AWS) podem obter uma redução de custos 

operacionais de 51%, um aumento de produtividade da equipe de TI de 62% e uma redução de 

tempo de inatividade de 94% (CARVALHO, 2015). 

Nesse contexto, este Trabalho de Graduação tem como objetivo demonstrar como se 

comportam e quais são as vantagens de aplicações construídas em nuvem, e em vista desse 

objetivo, foi feita a construção e implementação de um backend em nuvem, utilizando as 

tecnologias disponíveis de forma gratuita da Nuvem AWS e a elaboração de um app frontend 

para consumo das APIs - Interfaces de Programação de Aplicativos (Application Programming 

Interfaces) implementadas.  

Dessa forma, a análise de desempenho pode ser feita por meio da captura das métricas 

através do serviço que já vem inserido na plataforma da AWS, assim podemos garantir que não 

haverá perda de eficiência e usufruindo de tudo que a nuvem oferece: alta escalabilidade, 

elasticidade da aplicação, segurança etc., dependendo da necessidade do contexto.  

1.1. Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral a implementação e análise do desempenho 

de um sistema na nuvem AWS. 
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1.2.Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral, foram traçados alguns objetivos específicos a serem 

realizados. 

Primeiro será desenvolvida um aplicativo frontend para utilização do sistema. 

Em seguida, será desenvolvido uma API (application programming interface) e uma 

função Lambda, que farão parte do sistema backend. 

Todas as aplicações desenvolvidas serão acopladas utilizando as tecnologias 

fornecidas pela nuvem AWS. 

Será realizada a análise do desempenho da comunicação entre frontend e backend. 

E por fim, o desempenho do sistema será avaliado de acordo com um número fixo de 

requisições por segundo. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Podemos definir como computação em nuvem a execução de serviços e sistemas de TI 

em servidores web compartilhados entre vários usuários, onde cada pessoa tem acesso a um 

conjunto de recursos previamente definidos, garantindo assim, maior desempenho e segurança 

para todos os que se conectam à plataforma da nuvem (VELTE, 2011). 

2.1. Tipos de Infraestrutura 

A computação em nuvem pode ser implementada por meio de 3 tipos de infraestruturas 

que se diferenciam pela maneira como o administrador consegue controlar o hardware 

(VELTE, 2011). 

Elas podem ser integradas em ambientes com diferentes objetivos. 

2.1.1. Nuvem Pública 

A computação em nuvem em ambientes públicos é um dos principais modelos de 

implementação de serviços de computação em nuvem. Nesse cenário, os recursos dos 

computadores são compartilhados entre diferentes usuários, o que torna o acesso aos serviços 

mais econômico. Em geral, essa plataforma é adotada por empresas de armazenamento em 

nuvem e licenciamento de software as a service (SaaS). A nuvem pública proporciona pouco 

controle para o usuário no que se refere à configuração do hardware dos servidores e a forma 

como as políticas de segurança e privacidade são gerenciadas. Todas essas rotinas são 

direcionadas para o prestador de serviços que compartilha os custos com os usuários, como 

demonstrado pela Figura 1 (RUSSO, 2020).  

Figura 1 - Exemplo de nuvem pública 

 

Fonte: (CLOUDFARE, s.d.) 
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2.1.2. Nuvem Privada 

Podemos classificar como nuvem privada qualquer infraestrutura de computação em 

nuvem que é comprada e mantida por uma empresa ou por um conjunto muito pequeno de 

negócios. Nesse modelo, quem usa os serviços de computação em nuvem também é 

responsável por todos os processos administrativos, desde a atualização do hardware à 

definição das políticas de segurança. Diante desses fatores, a nuvem privada tende a exigir um 

investimento maior a médio e longo prazos. Por outro lado, há um maior controle sobre todas 

as características da nuvem, das políticas de controle de acesso ao tipo de hardware usado para 

hospedar cada serviço (VERAS, 2012).  

A Figura 2 mostra um exemplo de nuvem privada para uma empresa. 

Figura 2 - Exemplo de nuvem privada 

 

Fonte: (NUTANIX, s.d.) 

2.1.3. Nuvem Híbrida 

Como o próprio nome já sugere, a nuvem híbrida é um modelo que integra 

características da nuvem privada com outras da nuvem pública, conforme pode ser observado 

pela Figura 3.  
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Essa alternativa é conhecida por sua flexibilidade e tem sido uma das principais 

tendências de computação em nuvem nos últimos tempos (VERAS, 2012). 

Figura 3 - Exemplo de nuvem híbrida 

 

Fonte: (ITPEERS, s.d.) 

Por meio da nuvem híbrida, o negócio consegue manter serviços mais flexíveis e uma 

rotina que não depende exclusivamente de um tipo de nuvem. Como consequência, a empresa 

estabelece uma dinâmica de trabalho ágil e eficiente, pronta para atender a diferentes demandas 

(VERAS, 2012). 

Para construção da aplicação utilizaremos a AWS, que é uma nuvem híbrida, pois assim 

podemos adaptar a nossa aplicação para qualquer volume necessário. 

2.2. Tipos de Serviço 

Em geral, as ferramentas de computação em nuvem são licenciadas por 3 tipos de 

serviço que se diferenciam por sua plataforma e pelo tipo de solução disponibilizada ao usuário 

(VERAS, 2012). 

2.2.1. Infrastructure as a Service (IaaS) 

A infraestrutura como serviço é um modelo de computação em nuvem em que a 

empresa contrata o direito de acessar uma infraestrutura computacional básica. Nesse caso, o 

ambiente de trabalho terá funções de rede e hardware definidas pelo usuário. Na IaaS, a 
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companhia possui alta flexibilidade para usar a nuvem, sendo possível configurar um ambiente 

de trabalho personalizado (mesmo em ambientes públicos) para executar soluções internas ou 

criar novas ferramentas (MICROSOFT, 2020a). 

2.2.2. Platform as a Service (PaaS) 

No caso da plataforma como serviço, a companhia investe em um ambiente de trabalho 

com as funções básicas previamente configuradas. O serviço já vem com um sistema 

operacional e um hardware definidos, mantidos pelo prestador de serviços. Sem a necessidade 

de focar na manutenção de funções avançadas, o negócio consegue otimizar sua rotina de 

trabalho. Nesse sentido, a PaaS é voltada para empreendimentos que precisam executar 

ferramentas personalizadas, mas não querem ou não podem investir em rotinas de planejamento 

de sistemas, atualização de software e backup de dados. Basicamente, a PaaS é semelhante ao 

IaaS, mas sem acesso a algumas funções avançadas (MICROSOFT, 2020b). 

2.2.3. Software as a Service (SaaS) 

O software como serviço é um dos principais modelos de computação em nuvem da 

atualidade. Por meio dele, empresas contratam uma solução personalizada, que pode ser um 

sistema de gestão integrada ou mesmo um editor de textos, e fazem o pagamento de acordo 

com o número de usuários ativos e as funções que efetivamente usam. O SaaS é conhecido por 

ser um tipo de computação em nuvem de fácil acesso e gerenciamento simples, uma vez que 

não existe a necessidade de direcionar recursos para nenhuma rotina operacional além das mais 

básicas, como a criação de regras de controle, a gestão de usuários e o número de funções 

contratadas. Todos os demais processos são de responsabilidade do prestador de serviços. A 

atualização de software, por exemplo, é feita automaticamente. Da mesma forma, o backup de 

dados é executado em segundo plano e, em muitos casos, em tempo real (MICROSOFT, 

2020c). 

2.2.4. Backend as a Service (BaaS) 

Backend as a Service ou apenas BaaS, caracteriza-se por um pacote de soluções 

hospedadas em nuvem, com um propósito final que dispõe Application Programming 

Interfaces (APIs) ou Software Development Kits (SDKs) para estes serviços serem utilizados 

por outras aplicações. Com a utilização de um portal de BaaS, você pode abstrair algumas 

tarefas repetitivas entre suas aplicações, sejam elas mobile ou web, como login e storage de 

arquivos. Você não precisará se preocupar com a infraestrutura envolvida nisto e nem com a 
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implementação da regra de autenticação, você terceirizará este trabalho para o BaaS. O BaaS 

pode reduzir custos da operação do software, pois podem ser configurados planos que possuem 

características de escalabilidade elástica e pagar apenas pelo que será consumido pelo software. 

Assim, não será necessário manter uma infraestrutura interna de alto desempenho e alto custo 

usando apenas 10% de todo o poder de processamento na maior parte do tempo (AMORIM, 

2017). 

2.2.5. Function as a Service (FaaS) 

Uma função como serviço ou FaaS, é um modelo de execução computacional orientado 

a eventos que é executado em contêineres stateless. Essas funções gerenciam a lógica e o estado 

no lado do servidor usando funções (IPSENSE, 2020).  

Usar uma FaaS é uma maneira de implementar a computação serverless, em que os 

desenvolvedores escrevem a lógica de negócios que, por sua vez, é executada em contêineres 

Linux totalmente gerenciados por uma plataforma. A computação serverless retira das mãos 

dos desenvolvedores as tarefas de infraestrutura, como gerenciamento ou provisionamento de 

servidores e alocação de recursos, que passam a ser realizadas por uma plataforma (REDHAT, 

2020). 

2.3. Serviços Amazon Web Service 

Atualmente, a Amazon Web Services oferece uma plataforma de infraestrutura 

altamente confiável, escalável e de baixo custo que potencializa centenas de milhares de 

empresas em 190 países ao redor do mundo. A empresa, possui data centers localizados nos 

EUA, Europa, Brasil, Cingapura, Japão e Austrália (AMAZON, 2020a). 

2.3.1. Amazon API Gateway 

O API Gateway é um tipo de suporte que se destaca por proporcionar segurança aos 

usuários. Na prática, ele atua como um filtro de entrada que possui o intuito de direcionar os 

dados ao ponto mais adequado possível. O Gateway possui 5 diferentes aplicabilidades, como: 

● Filtrar o tráfego no momento da integração dos meios: mobile, web, sistemas na 

nuvem, entre outros; 

● Porta de entrada única: o Gateway é a única porta de entrada para as APIs;  

● Balanceador: o sistema também funciona como um balanceador de tráfego das 

APIs;  
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● Seguro: garante proteção por possuir acesso autenticado e limitação de conexão dos 

usuários (CALDEIRA, 2019).  

O Amazon API Gateway é um serviço gerenciado que permite que desenvolvedores 

criem, publiquem, mantenham, monitorem e protejam APIs em qualquer escala com facilidade. 

APIs agem como a “porta de entrada” para aplicativos acessarem dados, lógica de negócios ou 

funcionalidades de seus serviços de backend. Usando o API Gateway, é possível criar APIs 

RESTful (Representational State Transfer) e APIs WebSocket que habilitam aplicativos de 

comunicação bidirecionais em tempo real (AMAZON, 2020b). 

2.3.2. Amazon CloudWatch 

O CloudWatch fornece dados e insights práticos para monitorar aplicativos, responder 

às alterações de desempenho em todo o sistema, otimizar a utilização de recursos e obter uma 

visualização unificada da integridade operacional. Ele coleta dados de monitoramento e 

operações na forma de logs, métricas e eventos, oferecendo uma visualização unificada dos 

recursos, dos aplicativos e dos serviços executados na AWS e em servidores locais. Pode ser 

utilizado para detectar comportamento anômalo em seus ambientes, definir alarmes, visualizar 

logs e métricas lado a lado, executar ações automatizadas, resolver problemas e descobrir 

insights para manter seus aplicativos em perfeita execução (AMAZON, 2020c). 

2.3.3. AWS Identity Access Management 

O AWS Identity and Access Management (IAM) permite que você gerencie com 

segurança o acesso aos serviços e recursos da AWS. Utilizando o IAM, você pode criar e 

gerenciar usuários e grupos e usar permissões para conceder e negar acesso a recursos da AWS 

(AMAZON, 2020d). 

2.3.4. Amazon Elastic Compute Cloud 

O Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) oferece uma capacidade de computação 

dimensionável na nuvem da AWS. O uso do Amazon EC2 elimina a necessidade de 

inicialmente investir em hardware, portanto, pode-se desenvolver e implantar aplicativos com 

mais rapidez. É possível utilizar o Amazon EC2 para executar o número de servidores virtuais 

que precisar, configurar a segurança e a rede, e gerenciar o armazenamento. O Amazon EC2 

também permite a expansão ou a redução para gerenciar as alterações de requisitos ou picos de 

popularidade, reduzindo, assim, a necessidade de prever o tráfego do servidor (AMAZON, 

2020e). 
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2.3.5. DynamoDB 

O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados não relacional (NoSQL) 

totalmente gerenciado que fornece desempenho rápido e previsível com escalabilidade 

contínua. O DynamoDB permite que você transfira as cargas administrativas de operação e 

escalabilidade de um banco de dados distribuído, de forma que não precise se preocupar com 

provisionamento, instalação e configuração de hardware, replicação e correção de software 

nem com escalabilidade de cluster. Ele também oferece criptografia em repouso, que elimina 

a carga operacional e a complexidade envolvida na proteção de dados confidenciais 

(AMAZON, 2020f). 

2.3.6. AWS Lambda 

O AWS Lambda é um serviço de computação que permite que você execute código 

sem provisionar e gerenciar servidores. O AWS Lambda executa seu código somente quando 

necessário e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia até milhares por 

segundo. É cobrado somente pelo tempo de computação utilizado; não ocorre cobrança quando 

o código não está em execução. Com o AWS Lambda, pode-se executar códigos para 

praticamente qualquer tipo de aplicativo ou serviço de backend, todos sem administração. O 

AWS Lambda executa seu código em uma infraestrutura de computação de alta disponibilidade 

e executa toda a administração dos recursos computacionais, inclusive manutenção de servidor 

e sistema operacional, provisionamento de capacidade e escalabilidade automática, 

monitoramento do código e registro em log. Tudo o que é necessário fazer é fornecer o código 

em uma das linguagens compatíveis com o AWS Lambda (AMAZON, 2020g). 

2.3.7. Amazon Simple Notification Service 

O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço de mensagens 

totalmente gerenciado para a comunicação entre aplicações (A2A) e entre aplicação e pessoas 

(A2P). A funcionalidade de A2A fornece tópicos para sistemas de mensagens com alta taxa de 

transferência push-based e many-to-many para sistemas distribuídos, micros serviços e 

aplicativos serverless orientados a eventos. Usando tópicos do Amazon SNS, os sistemas 

produtores podem repassar mensagens para muitos sistemas consumidores, incluindo filas do 

Amazon Simple Queue Service (SQS), funções do AWS Lambda e endpoints HTTPS, para 

processamento paralelo. A funcionalidade A2P permite enviar mensagens para usuários em 

grande escala por SMS, push de dispositivos móveis e e-mail (AMAZON, 2020h). 
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2.3.8. Amazon Application Load Balancer 

O Application Load Balancer (ALB) fornece roteamento avançado de solicitações 

voltado para a entrega em arquiteturas de aplicativos modernas, incluindo micros serviços e 

aplicativos baseados em contêiner. Com a utilização do ALB é possível balancear a carga do 

tráfego HTTP/HTTPS para instâncias do Amazon EC2, micros serviços e contêineres baseado 

nos atributos da solicitação (como por exemplo headers específicos) (AMAZON, 2020i). 

2.3.9. Amazon Elastic Container Service 

O Amazon Elastic Container Service (ECS) é um serviço que facilita a execução, a 

interrupção e o gerenciamento de contêineres em um cluster. Os contêineres são configurados 

em uma definição de tarefa ou task definition que é utilizada para executar tarefas individuais 

ou tasks em um serviço. Neste contexto, um serviço é uma configuração que permite executar 

e manter simultaneamente um número específico de tasks em um cluster (AMAZON, 2020j). 

Pode-se executar tarefas e serviços em uma infraestrutura sem servidor, gerenciada pelo 

AWS Fargate, ou, como alternativa, para obter mais controle sobre sua infraestrutura, as tarefas 

e serviços podem ser executadas em um cluster de instâncias do Amazon EC2 que pode ser 

gerenciado pelo usuário (AMAZON, 2020j).  

2.4. Docker 

O "Docker” é um software que possui uma tecnologia para “conteinerização” utilizado 

na criação e uso de contêineres Linux. Com ele, é possível otimizar o uso das aplicações na 

nuvem, sendo o responsável pelo gerenciamento dos contêineres como se fossem máquinas 

virtuais modulares extremamente pequenas. As ferramentas de contêiner fornecem um modelo 

de implantação com base em imagem, que facilita o compartilhamento de uma aplicação ou 

conjunto de serviços, incluindo todas as dependências deles em vários ambientes. Por conta 

disso, os contêineres oferecem maior flexibilidade ao criar, implantar, copiar e migrar uma 

aplicação de um ambiente para outro. O Docker também automatiza a implantação da aplicação 

(ou de conjuntos de processos que constituem uma aplicação) dentro desse ambiente de 

contêiner (ROMERO, 2015).  

2.5. Flutter 

O desenvolvimento multiplataforma é feito através de frameworks e ferramentas 

híbridas que tem como objetivo utilizar uma única base de código para todas as plataformas 
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alvo, diminuindo o esforço necessário para desenvolver os aplicativos. Flutter é um kit de 

desenvolvimento de interface de usuário, de código aberto, criado pelo Google, que possibilita 

a criação de aplicativos compilados nativamente. Atualmente, o software permite compilar para 

Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Google Fuchsia e Web (GOOGLE, 2020).  

2.6. Java 

Java é uma linguagem de programação e um ambiente computacional criado pela Sun 

Microsystems na década de 90, sendo posteriormente adquirido pela Oracle. O código Java é 

baseado em classes e orientado a objetos, com foco em segurança, portabilidade e alta 

desempenho. Também tem como principais características uma sintaxe similar a C/C++, 

extensa biblioteca de rotinas e APIs para trabalhar com recursos de rede, além de um poderoso 

gerenciamento automático de memória (ORACLE, 2020).  

O software desenvolvido em Java não é compilado em “código nativo” para ser 

executado diretamente pelo computador, mas sim em um código intermediário chamado 

“bytecode”, que então é interpretado e executado pela Java Virtual Machine (JVM). Dessa 

forma, um sistema ou aplicação criado em Java torna-se muito mais portátil, podendo ser 

rodado em praticamente qualquer ambiente ou dispositivo no qual o JVM esteja instalado 

(ORACLE, 2020).  
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3. Materiais e Métodos 

Este capítulo apresenta o software implementado para o trabalho, apresentando suas 

características e funcionalidades, bem como o acoplamento e configuração dos serviços da 

AWS. 

Como este projeto visa demonstrar um sistema de ponta a ponta, foi necessário a 

construção de um aplicativo frontend para acoplamento das APIs desenvolvidas no backend 

conforme o sistema contemplado na Figura 4. 

Figura 4 - Arquitetura do sistema ponta a ponta 

 

Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 4 podemos identificar pelos números as tecnologias utilizadas na solução do 

sistema assim como a sua função: 

1. Frontend que realiza as chamadas às APIs 

2. API Gateway que possui o contrato das APIs e faz o redirecionamento das 

chamadas ao ALB (Application Load Balancer) 

3. Proxy da chamada entre API Gateway e ALB 

4. ALB que recebe a chamada do API Gateway e faz o redirecionamento das 

chamadas de forma balanceada para os contêineres que estão ativos 

5. Representação de um contêiner contendo a aplicação ativa 

6. Máquina EC2 que contém os contêineres provisionados 

7. ECS que faz a gestão dos contêineres e garante a “saúde” deles no sistema, faz 

o scaling de acordo com a configuração de CPU utilizada pela aplicação 

8. Representa as réplicas de leitura e escrita da base de dados 

9. Base de dados DynamoDB contendo os usuários e as transações cadastradas 
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10. SNS (Simple Notification Service) que recebe as requisições envio de e-mail da 

aplicação e faz o disparo da Lambda de envio de e-mail 

11. Proxy da mensagem do SNS para a Lambda 

12. A Lambda contendo a aplicação que faz o envio de e-mails para os usuários 

cadastrados 

13. Representa o acesso concedido aos recursos da AWS por meio do IAM (Identity 

and Access Manegement) 

14. Monitoramento dos logs e rastreio de recursos por meio do CloudWatch 

O sistema que será configurado na ordem mencionada anteriormente, tem como 

objetivo ser um aplicativo para gestão financeira dos usuários.  

Quando finalizado, seus usuários poderão cadastrar as transações monetárias de entrada 

e saída, analisar gráficos e visualizar transações específicas. A utilização do aplicativo vai 

permitir que o cliente tome decisões financeiras com base em dados, promovendo por meio de 

gráficos e informações a respeito dos seus gastos enviados à aplicação. 

3.1. Desenvolvimento das Aplicações 

3.1.1 Características do Frontend  

O frontend do projeto foi desenvolvido em Flutter para o auxílio na gestão estratégica 

dos dados financeiros dos usuários do projeto.  

Os dados utilizados são coletados por meio das funcionalidades de registro de usuário 

e envio de transações, preenchida pelos usuários a cada transação, de forma a responder sete 

perguntas estratégicas:  

1. Quem é o usuário que está acessando o sistema? 

2. Quais as credenciais de login desse usuário? 

3. Qual é o e-mail do usuário? 

4. Qual o valor da transação? 

5. Qual a data e hora em que a transação foi realizada? 

6. A transação envolveu o envio ou recebimento dos valores? 

7. Qual descrição define essa transação? 

As perguntas apresentam informações em gráficos e relatórios e estes são 

disponibilizados para visualização por meio das telas de portfólio e listagem de transações. O 

sistema exibe também uma série de filtros que podem ajudar a restringir o número de resultados 

apresentados de acordo com o parâmetro de data utilizado na busca. 
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As perguntas sobre o usuário (primeira, segunda e terceira perguntas) permitem que o 

sistema saiba quem é o usuário que está consultando ou adicionando dados, e as perguntas 

sobre as transações (quarta, quinta, sexta e sétima perguntas) informam a respeito do que foi 

transacionado pelo usuário. 

O objetivo dessas perguntas é prover ao backend do sistema informação suficiente para 

que ele consiga realizar as funcionalidades relacionadas à base de dados para vários usuários 

ao mesmo tempo, sem que as informações se percam ou se misturem. 

3.1.2. Características do Backend 

O backend do projeto foi desenvolvido em Java com foco em acoplamento ao frontend 

por meio de APIs RESTFUL. 

O sistema conta com uma série de funcionalidades que permitem ao usuário realizar as 

ações necessárias por meio do app desenvolvido: 

● Cadastro de novo usuário 

● Cadastro de novo dispositivo 

● Login de usuário cadastrado 

● Registro de nova transação 

● Consulta de transação 

● Consulta de histórico de transações 

Os dados cadastrados estão divididos em duas bases de dados NoSQL (DynamoDB), 

uma base para usuários contendo as informações de cadastro, login e identificador de 

dispositivos, e uma base de dados contendo as informações de transações cadastradas. 

Além disso, o sistema também conta com uma função serverless para envio de e-mail 

aos usuários cadastrados por meio da utilização do AWS Lambda. 

3.2. Características estruturais do Projeto 

O projeto foi dividido em 3 partes como pode ser observado pela Figura 5. 
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Figura 5 - Fluxo resumido do sistema 

 

Fonte: Autoria própria. 

 O frontend que faz toda interação com o usuário, desde o cadastro até o input de dados, 

foi desenvolvido em Flutter, garantido a independência de sistemas operacionais (SO). 

A aplicação core que possui todas as APIs do projeto, foi desenvolvida em Java e está 

disponível 100% do tempo via cluster ECS, permitindo uma maior velocidade de resposta. 

A aplicação de envio de e-mails, também foi implementado em Java, porém em uma 

Lambda, garantindo menor consumo de memória para o core do backend e diminuindo o custo 

total de operação do projeto. 

3.2.1. Características estruturais do Desenvolvimento 

Para definição da estrutura de desenvolvimento foram levados em conta as seguintes 

características de cada aplicação: 

● Tamanho do desenvolvimento 

● Manutenção 

● Facilidade de testes 

Levando esses fatores em conta, a opção escolhida para a arquitetura do frontend e 

backend foi o Clean Architecture, sendo ainda modularizado no backend para facilitar o 

desacoplamento das dependências e os testes end-to-end sistêmicos.  

A utilização dessa arquitetura garante menor dependência com a escolha das 

tecnologias utilizadas para comunicação com os produtos da AWS, permitindo que uma 

funcionalidade seja alterada facilmente sem que a regra de negócio do projeto seja afetada. 
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3.2.2. Características estruturais dos serviços AWS 

A aplicação principal será hospedada em uma máquina EC2 gerenciada pelo cluster 

ECS da AWS, rodando dentro de um contêiner Docker. Com esta configuração podemos 

configurar os health checks da aplicação bem como uma política de auto escalagem, garantindo 

assim que a aplicação aumente ou diminua a quantidade de instâncias de acordo com a sua 

utilização. 

Para garantir a comunicação do frontend ao backend, as rotas da API foram cadastradas 

no API Gateway em conjunto com um ALB, garantindo que as chamadas sejam balanceadas 

corretamente entre os contêineres do ECS sem que alguma instância seja sobrecarregada. 

A base escolhida foi o DynamoDB, uma base NoSQL que permite maior flexibilidade 

no armazenamento dos dados, além de possuir uma configuração que permite que seja 

escalável, garantindo maior disponibilidade. 

A aplicação que faz o envio de mensagens de e-mail ficou apartada da aplicação como 

uma função Lambda, sendo acionada via SNS (escolhido por ser um evento que pode disparar 

outras funções no futuro, caso seja necessário). 

Todos os logs gerados a partir das chamadas são direcionados para o CloudWatch, 

sendo possível realizar gráficos e métricas. 

Por fim, todas as ações tomadas dentro da AWS estão configuradas como roles IAM 

específicos por aplicação, garantindo maior segurança para a conta AWS. 

3.3. Ambiente de Desenvolvimento 

Para que o desenvolvimento fosse possível, foi necessário a criação de uma conta na 

AWS, e uma configuração mínima para garantir a segurança dos dados da conta. 

Primeiro foi criado um usuário secundário com menor quantidade de acessos a partir 

do usuário raiz, e em seguida configurado um fator de autenticação secundário. Após isso as 

credenciais geradas para desenvolvimento local eram geradas com uma validade de 12 horas, 

também geradas a partir de um fator de dupla autenticação. 

E em terceiro foram respeitadas as boas práticas de desenvolvimento em nuvem, 

garantindo que nenhuma senha ou credencial fosse citada no código, utilizando os SDKs 

disponibilizados pela própria AWS em todo o ciclo de desenvolvimento. 
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3.3.1. Ambiente Frontend 

Para o desenvolvimento do frontend foi utilizado um celular com SO Android em modo 

de desenvolvedor para possibilitar o debug do app e as comunicações com o backend durante 

todo o processo. 

Além disso, a Integrated Development Environment (IDE) utilizada foi o Android 

Studio, específica para desenvolvimento em Dart com o framework do Flutter, entre outras 

linguagens. 

3.3.2. Ambiente Backend 

Para desenvolvimento do backend foram utilizadas as SDKs da AWS conforme 

comentado anteriormente, além da utilização da IDE Spring Tools Suite (STS) específica para 

desenvolvimento Java com a utilização do framework Spring Boot. 

As aplicações foram testadas via conexão local com o celular via app em modo debug 

bem como pela utilização do aplicativo Postman, que possibilita a realização de chamadas 

REST. 

3.4. Testes 

Os testes automatizados desenvolvidos para garantir as regras de negócio foram 

separados em 3 partes: 

● Testes unitários 

● Testes integrados 

● Testes mutantes 

3.4.1. Testes Unitários 

Para os testes unitários foi utilizado a dependência do Junit 5 que já vem padrão com o 

framework do Spring Boot. 

O teste unitário garante que a função específica de cada método seja realizada, 

garantindo que mudanças na função de uma classe sejam feitas de forma que respeitem a lógica 

particular de cada método. 
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3.4.2. Testes de Integração 

Para os testes de integração foi utilizado a dependência do Cucumber, que é um 

framework específico para realização de testes integrados pela utilização da linguagem 

Gherkin. 

O teste integrado garante que a função da API como um todo seja realizada, garantindo 

que mudanças nas regras de negócio do projeto sejam feitas de forma que respeitem a lógica 

do todo. 

3.4.3. Testes Mutantes 

Para realização dos testes mutantes foi utilizada a ferramenta Pitclipse, instalada pelo 

marketplace da IDE.  

Os testes de mutantes são executados para avaliarem a qualidade da bateria de casos de 

testes. A ideia principal é modificar, ou melhor, mutar uma pequena parte de código a ser 

testado e verificar se o teste automatizado irá detectar esta mutação. Caso não detecte, isso 

demonstrará que o teste automatizado não acompanha a complexidade do código e está com 

uma cobertura ruim, podendo deixar outros aspectos sem teste. 

3.5 – Construção da AWS 

Após ter sido finalizado o desenvolvimento das aplicações pode-se dar início a “subida” 

do sistema para a nuvem AWS. 

3.5.1 Cadastro na AWS 

Antes de “subir” qualquer produto na AWS é necessário que seja realizado um cadastro 

de usuário e que sejam configuradas algumas opções de segurança. 

3.5.2. Criação de Usuário Raiz 

A tela inicial da AWS possui um botão para cadastro de conta gratuita conforme a 

Figura 6.  
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Figura 6 - Tela inicial da AWS 

 

Fonte: Autoria própria. 

Um formulário foi preenchido para cadastro solicitando algumas informações para 

criação da conta. 

3.5.3. Ajuste das Configurações de Segurança 

Após ter sido realizado a criação do usuário raiz, foram feitas as seguintes 

configurações de segurança. 

● Criação de usuário filho para desenvolvimento 

● Adicionada chave Multi Factor Authentication (MFA) para os usuários criados 

Ambas as etapas devem ser configuradas para garantir a segurança da conta. 

3.5.3.1. Criação de Usuário Filho 

Primeiro foi realizado o login pelo usuário raiz no site da AWS selecionando a opção 

de usuário raiz conforme a Figura 7.  

Figura 7 - Tela de login da AWS 

 

Fonte: Autoria própria. 

Após o login, foi efetuada a pesquisa pelo serviço IAM na barra superior, selecionada 

a opção “Users” na aba à esquerda e então selecionado o botão “Add users” para adicionar um 

novo usuário. 
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Foi selecionada a opção de acesso ao console e criação de uma senha diferente da senha 

utilizada pelo usuário raiz conforme a Figura 8. 

Figura 8 - Formulário de criação de novo usuário 

 

Fonte: Autoria própria. 

 O botão de criação de um novo grupo de usuários foi selecionado, e um grupo com 

acesso de administrador foi criado, como pode ser observado na Figura 9. 

Figura 9 - Painel de criação de grupo de usuários 

 

Fonte: Autoria própria. 

Foi então selecionado o grupo criado para o novo usuário e confirmada a criação do 

usuário. 

3.5.3.2. Cadastro Multi Factor Authentication 

Após a criação do usuário filho foi feito o cadastro do MFA para o usuário raiz e para 

o novo usuário. 

Na tela inicial do IAM foi selecionada a opção “Adicionar MFA”, “Atribuir dispositivo 

MFA” e então “MFA virtual”. 

Após essa etapa, foi instalado um app de MFA no celular. Neste projeto foi utilizado o 

app “Authy”, pois, com ele, pode-se escanear o QR code gerado pela AWS e inserir os dois 

códigos de autenticação para cadastro do dispositivo conforme a Figura 10. 
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Figura 10 - Formulário de cadastro MFA 

 

Fonte: Autoria própria. 

Uma mensagem de sucesso aparece confirmando o registro do dispositivo para dupla 

autenticação de login na conta conforme a Figura 11. 

Figura 11 - Confirmação do cadastro MFA 

 

Fonte: Autoria própria. 

3.5.4. Criação das Credenciais para Desenvolvimento 

Após a criação do usuário de desenvolvimento foi criada a credencial para utilização 

da AWS em ambiente de desenvolvimento. É importante ressaltar que para garantir a segurança 

da conta durante o desenvolvimento, todas as ações realizadas deste ponto em diante foram 

feitas a partir do login com o usuário filho criado anteriormente. 

Para isto foi necessário selecionar a opção "Usuários" na aba lateral esquerda do painel 

do IAM, selecionar o usuário, selecionar a aba “Credenciais de segurança" e então clicar sobre 

o botão “Criar chave de acesso”.  

Foram geradas duas chaves, a chave de acesso e a chave secreta, que foram copiadas 

para um bloco de texto com a formatação correta. 
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 Esse arquivo foi então armazenado na pasta “C:\Users\ {nome de usuário} \. aws" com 

o nome “credentials”. Essas chaves garantem acesso a todos os recursos que o usuário filho 

possui acesso. 

 Além do arquivo de credenciais, também foi necessário criar um arquivo de 

configuração para que os recursos acessem a região correta da AWS durante o 

desenvolvimento, e para isso, criou-se um arquivo na mesma pasta com o nome “config”. 

3.6. Criação dos Recursos Utilizados Pela Aplicação 

Antes do início do desenvolvimento foram criados os recursos utilizados no pelo 

projeto. Durante o período de desenvolvimento esses recursos foram acessados via SDK da 

AWS utilizando as credenciais de acesso criadas na etapa anterior, e quando feito o deploy para 

o ambiente da AWS os recursos foram utilizados por meio das Roles criadas para os serviços. 

É importante ressaltar que em nenhum momento as credenciais foram inseridas no 

código do projeto, sendo utilizadas somente pelo arquivo “credentials” criado na etapa anterior 

e que ao fim da etapa de desenvolvimento foram desabilitadas no console da AWS. 

3.6.1. DynamoDB 

O DynamoDB é uma base de dados não relacional, sendo assim não é necessário mapear 

todas as variáveis dos objetos, somente suas chaves e índices. Neste projeto foram modeladas 

duas bases, uma para armazenar os dados dos usuários e outra para registrar as transações. 

Para a base dos usuários o modelo gerado foi o seguinte: 

⚫ Chave primária: id 

⚫ Índice secundário: e-mail 

 E para a base de transações: 

⚫ Chave primária: id 

⚫ Índice secundário: id do usuário 

⚫ Índice de classificação: data 

 Definidas as chaves e índices deu-se início ao processo de criação das tabelas pelo botão 

“Criar tabela” no console do DynamoDB conforme a Figura 12: 
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Figura 12 - Painel de criação da tabela no console do DynamoDB 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Foi inserido o nome da tabela assim como o nome da variável definido como chave 

primária, conforme a Figura 13: 

Figura 13 - Formulário de criação da tabe de usuários 

 

Fonte: Autoria própria. 

Em seguida criou-se o índice secundário (Figura 14). 

Figura 14 - Formulário de criação de índice da base de usuários 

 

Fonte: Autoria própria. 

O restante das configurações não foi alterado e a tabela foi criada. O mesmo teve que 

ser feito para a tabela ‘transactions-table” com a diferença que na criação da chave primária 

foi inserido uma chave de classificação (Figura 15). 

Figura 15 - Formulário de criação da base de transações 

 

Fonte: Autoria própria. 

Após a criação, as tabelas aparecem listadas no painel, conforme a Figura 16. 
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Figura 16 - Lista das tabelas criadas 

 

Fonte: Autoria própria. 

Em seguida, foi feita a configuração para a conexão com a base de dados na aplicação. 

Além disso, foram criados métodos que são responsáveis pela comunicação com o DynamoDB. 

3.6.2. Simple Notification Service 

O SNS será responsável pela comunicação entre a aplicação core do projeto e a lambda 

de envio de e-mails. 

Para sua criação, primeiro foi necessário acessar o painel do Amazon SNS, selecionar 

a aba "tópicos" no canto superior esquerdo e então clicar sobre o botão “Criar tópico" no canto 

superior esquerdo. 

O tipo e o nome do tópico a ser criado foram preenchidos, conforme a Figura 17, e o 

tópico foi então criado . 

Figura 17 - Formulário de criação de tópico SNS 

 

Fonte: Autoria própria. 

A configuração para envio de mensagens via SNS foi desenvolvida no código da 

aplicação. 

 Para realizar o envio das mensagens para o tópico correto, o ARN dele teve que ser 

inserido como variável de ambiente da aplicação, e o mesmo ARN foi utilizado pelo trigger da 

Lambda na criação. 
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3.6.3. Application Load Balancer 

O ALB será responsável por balancear as chamadas dos clientes para todos os 

contêineres existentes no cluster. 

Ele deve ser criado antes da criação do ECS pois será necessário referenciá-lo na criação 

do cluster. 

3.6.3.1. Criação do Security Group 

Antes de criar um ALB, primeiro precisou ser criado um grupo de segurança para 

definir as regras de entrada e saída do ALB. 

 No painel de controle do serviço EC2 foi selecionado a opção “Grupos de Segurança” 

e então “criar grupo de segurança” no canto superior direito.  

Na tela de criação do Security Group (SG) foram liberadas todas as portas de entrada 

conforme a Figura 18. Como a free-tier não oferece um nome de domínio customizável, a 

Uniform Resource Locator (URL) das APIs hospedadas na AWS será a mesma URL utilizada 

pelo ALB, que fará a conexão da internet para o cluster ECS.  

Figura 18 - Configuração das regras de entrada e saída do ALB 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Em seguida, foi selecionado o botão “Create Security Group" no canto inferior direito 

da tela para finalizar a criação do recurso. 

3.6.3.2. Criação do Application Load Balancer 

Para criar um ALB primeiro deve-se abrir o console EC2 na aba de serviços da AWS, 

selecionar “Load Balancers” na barra lateral esquerda e então clicar no botão “Criar Load 

Balancer” no canto superior esquerdo. 
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Em seguida foi preciso selecionar o tipo de Load Balancer a ser criado (Figura 19). 

Como somente o ALB e o Classic Load Balancer (CLB) são elegíveis ao free-tier da AWS, 

foi selecionada a criação de um ALB. 

Figura 19 - Seleção do tipo de Load Balancer 

 

Fonte: Autoria própria. 

A configuração do ALB foi feita de acordo com as figuras 20, 21 e 22. A Figura 20 

representa a configuração inicial, onde foi definido o nome do ALB e seu schema. 

Figura 20 - Configuração de nome e schema do ALB 

 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 21, representa a configuração do grupo |Virtual Private Cloud (VPC). 
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Figura 21 - Configuração do VPC utilizado pelo ALB 

 

Fonte: Autoria própria. 

Por fim, a Figura 22, representa a configuração do SG, onde foi selecionado o SG criado 

na etapa anterior. 

Figura 22 - Configuração do SG utilizado pelo ALB 

 

Fonte: Autoria própria. 

Após isso bastou selecionar o botão “Create Load Balancer" no canto inferior direito 

da tela para finalizar. 

3.6.4. Criação do Cluster Elastic Container Service 

O cluster ECS vai ser responsável por hospedar e garantir o funcionamento de todos os 

contêineres existentes que contém a aplicação. 
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3.6.4.1. Upload da Imagem Docker da Aplicação na AWS 

Para realizar esse passo, primeiro foi necessário instalar o Docker para conteinerização 

do projeto desenvolvido, e o AWS Command Line Interface (AWS CLI), necessário para rodar 

os comandos de upload da imagem Docker para a AWS. 

Para realizar a instalação do Docker no computador foi utilizado o link 

https://www.docker.com/products/docker-desktop. E para instalar o AWS CLI foi utilizado o 

link https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html. 

Após a instalação dos dois programas foi criado um arquivo de configuração chamado 

“dockerfile” na raiz do projeto. 

 Basicamente o dockerfile indica um passo a passo para o deploy da aplicação no 

contêiner Docker dentro da AWS. 

 Após a configuração da imagem Docker pode ser feito o upload da imagem para o 

repositório privado da AWS. Para isto, primeiro foi necessário selecionar o Elastic Container 

Registry (ECR) no lado esquerdo do painel do ECS, então selecionar “Create repository" no 

canto superior direito e preencher as configurações conforme a Figura 23. 

Figura 23 - Configuração de repositório ECR 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Após a criação do repositório bastou selecionar o repositório criado e então clicar no 

botão “View push commands” no canto superior direito. 

 Feito isso, uma tela com uma sequência de comandos aparece, e eles podem ser 

inseridos na linha de comando do Windows dentro da pasta onde foi criado o dockerfile, ou 

seja, na raiz do projeto. 
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 O primeiro comando realiza o login do AWS CLI no repositório criado, conforme a 

Figura 24. Importante ressaltar que este comando só funcionará após a configuração das 

credenciais da AWS. É necessário também inicializar o Docker na máquina. 

Figura 24 - Login no ECR via AWS CLI 

 

Fonte: Autoria própria. 

 O segundo comando vai realizar o build da imagem Docker localizada na pasta target 

seguindo a receita inserida no dockerfile, conforme a Figura 25.  

Figura 25 - Build da imagem Docker 

 

Fonte: Autoria própria. 

 O terceiro comando realiza o “tagueamento” da imagem criada, basicamente indicando 

ao repositório que esta imagem é a última versão disponibilizada (Figura 26). 

Figura 26 - “Tagueamento” da imagem criada 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Por fim, o quarto comando realiza o upload da imagem para o repositório (Figura 27).  

Figura 27 - Upload da imagem criada ao ECR 

 

Fonte: Autoria própria. 
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 Após a realização do upload o ECR gera um link para a imagem Docker criada, esse 

link será utilizado no próximo passo para criação da task definition. 

3.6.4.2. Criação Task Definition 

Após ter sido realizado o upload da imagem Docker, deve ser criado uma task definition 

para configurar o start da aplicação na AWS. 

 No painel de controle do serviço ECS foi selecionado a opção “Task Definitions” e 

então “Create new task definition”. Na tela de seleção do tipo de serviço, foi selecionado o 

bloco “EC2”, conforme a figura Figura 28, pois é o único contido na free-tier da AWS. 

Figura 28 - Seleção do tipo de task definition a ser criada 

 

Fonte: Autoria própria.   

Após isso foi realizada a configuração da task definition. Para isso, foi inserido o nome 

e solicitada a criação de uma nova role para o IAM, que irá para permitir ao contêiner realizar 

o restart das instâncias EC2, conforme a Figura 29. 

Figura 29 - Configuração de nome e role de uma task definition 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Para cada contêiner, a memória utilizada deve respeitar a quantidade de memória 

alocada para a imagem Docker (Figura 30). 

Figura 30 - Configuração de unidades de CPU e Memória para task definition 

 

Fonte: Autoria própria. 

Por fim foi adicionado um contêiner selecionando o botão “Add container”, onde foi 

inserido o link da imagem Docker criada anteriormente e os limites de memória para este 

serviço dentro do contêiner.  

Como ficou definido no projeto que o contêiner só deve rodar a imagem de uma 

aplicação, os mesmos valores de memória para o contêiner foram inseridos para o serviço 

conforme a Figura 31. Além disso também foi necessário mapear a porta padrão definida pela 

aplicação e pelo dockerfile, neste caso a porta 8080. Esse mapeamento foi realizado para que 

o ALB consiga acessar as rotas da aplicação.  

Figura 31 - Configuração de contêiner de uma task definition 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Para finalizar a criação da task definition, bastou clicar no botão “create” no canto 

inferior direito da página. 

3.6.4.3. Criação do Cluster 

Com a criação da task definition finalizada, pode-se dar início a criação do cluster. Para 

isso, foi selecionada a aba “Cluster” do serviço ECS e então “Create Cluster” no canto superior 

esquerdo. 

Na tela de configuração do template do cluster foi necessário selecionar a opção “EC2 

Linux + networking”, pois ela é a única que possui as máquinas da free-tier disponíveis, sendo 

selecionado o tipo “t2.micro”. 

Foram preenchidos também os campos: nome do cluster, número de instancias e 

tamanho de disco (Figura 32). 

Figura 32 - Configuração do Cluster ECS 

 

Fonte: Autoria própria. 

Para configurar a conexão do cluster, bastou selecionar o VPC default e selecionar 

todas as subnets disponíveis, optando pela criação de um novo SG, conforme a Figura 33. 
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Figura 33 - Configuração de rede do Cluster ECS 

 

Fonte: Autoria própria. 

Na seção de seleção da role, foi selecionada a criação de uma nova role (Figura 34). 

Figura 34 - Criação de role para Cluster ECS 

 

Fonte: Autoria própria. 

As configurações foram confirmadas e a criação do cluster iniciou-se após o clique no 

botão “create” no canto inferior direito da tela. Após isso o painel de resumo do cluster 

começou a aparecer na aba clusters do serviço ECS. 

3.6.4.4. Deploy do Serviço 

Com o cluster criado, foi iniciada a “subida” do serviço, para isto foi selecionado o 

botão “create” dentro da aba “services” do cluster criado anteriormente. 

A Figura 35 representa as configurações iniciais utilizadas na “subida” do serviço. 
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Figura 35 - Configuração inicial para “subida” do contêiner no Cluster ECS 

 

Fonte: Autoria própria. 

Em seguida, a configuração do tempo de espera para início das validações de health 

check foi definida em 90 segundos, esse tempo foi definido levando em conta o tempo 

necessário para o start da aplicação durante o desenvolvimento, e o ALB criado nos passos 

anteriores foi selecionado (Figura 36). 

Figura 36 - Configuração de balanceamento de carga do contêiner 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A “porta” do contêiner foi adicionada a configuração clicando no botão “Add to load 

balancer” e as configurações foram preenchidas (Figura 37). 

Figura 37 - Configuração de conexão e health check do contêiner 

 

Fonte: Autoria própria. 

Foi solicitada a criação de um novo target group (TG) para o ALB e foi alterada a rota 

para validação dos health checks a partir do ALB e para acesso às APIs criadas pelo serviço.  

Na tela seguinte foi configurado o auto-scaling do serviço, como mostrado na Figura 

38. A métrica para scale-out (adição de contêineres) e scale-in (remoção de contêineres) foi 

definida em 60% da média de CPU total do contêiner, esse valor serve para garantir que o 

contêiner consiga suportar as chamadas até que um novo contêiner esteja disponível para 

balancear as requisições, com um tempo de 30 segundos entre uma ação e outra, sendo 30 

segundos o tempo mínimo aceitado pela configuração da AWS. Lembrando que quando um 

novo contêiner é adicionado deverá respeitar o tempo de start da aplicação de 90 segundos 

configurado anteriormente. 

Esses valores são iniciais e não tem como base nenhum teste de desempenho, portanto 

pode ser necessário alterá-los após os resultados dos testes. 



50 

 

 

Figura 38 - Configuração de auto-scaling do contêiner 

 

Fonte: Autoria própria. 

3.6.4.5. Adicionar Permissão Postagem de Mensagens no Tópico SNS 

Com o deploy do serviço realizado, foi necessária a liberação de acesso a máquina EC2 

para envio de mensagens ao tópico SNS criado anteriormente, caso contrário a aplicação não 

irá conseguir enviar as mensagens.  

Para isto, primeiro foi necessário localizar a instância EC2 criada pelo cluster, clicando 

no número de identificação (ID) da instância dentro da aba “ECS Instances”, e depois foi 

selecionada a role IAM na aba "Segurança" da instância conforme a Figura 39. 
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Figura 39 – Instancia criada pelo cluster para hospedagem dos contêineres 

 

Fonte: Autoria própria. 

Feito isso, foi selecionado o botão “Adicionar política em linha a direita” e clicado na 

aba “JSON”, onde foi inserido a política (ver Figura 40) para permitir o envio das mensagens 

das instancias EC2 criadas pelo cluster para o tópico.  

Figura 40 - Política de permissão de envio de mensagens ao tópico "email-sender" 

 

Fonte: Autoria própria. 

Ao clicar sobre o botão “Revisar política" foi inserido o nome e por fim clicado sobre 

o botão “Criar política” (Figura 41). 

Figura 41 - Configuração do nome de política de acesso ao tópico SNS 

 

Fonte: Autoria própria. 

Após a criação, a nova política foi listada na aba "Permissões" da role criada para as 

instâncias do cluster. Esse procedimento se encontra na Figura 42. 
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Figura 42 - Listagem de políticas criadas 

 

Fonte: Autoria própria. 

3.6.4.6. Liberação do ALB no Security Group do ECS 

Com o start do serviço no cluster pode-se observar que o serviço estava com o status 

unhealthy, fazendo com que o’ cluster realizasse um restart no contêiner. Isso ocorre porque o 

target group do serviço não fez a liberação de acesso para as chamadas aos contêineres do 

cluster do ECS automaticamente, ou seja, as chamadas do ALB ao health check do contêiner 

não possuem acesso a aplicação. 

Para resolver esse problema, foi necessário selecionar o SG criado dentro do serviço 

EC2, selecionar a aba “Regras de Entrada” e clicar no botão “Edit inbound rules” à direita. 

Em seguida, foi excluída a regra original criada pelo ECS e foi adicionada uma regra 

de entrada permitindo o acesso de todas as portas e todos os protocolos vindos do SG do ALB, 

conforme a Figura 43. 

Figura 43 - Edição das regras de entrada do SG criado para o ECS 

 

Fonte: Autoria própria. 

Após salvar a nova regra e aguardar alguns minutos o próprio ECS já registrou um novo 

contêiner que conseguiu validar os health checks. Este comportamento pode ser visualizado no 

painel do TG do cluster, onde observa-se os antigos serviços com status “draining”, ou seja, 

que foram descartados e o novo serviço com status “healthy (Figura 44). 
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Figura 44 - Status dos contêineres criados dentro do Cluster ECS 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Por fim, foi feito uma última alteração para direcionar os requests para a aplicação de 

acordo com o valor de um header único. Para isto, foi selecionado “Load balancers” no menu 

lateral do painel do serviço EC2, e então foi selecionada a aba “Listeners”. Nela foi possível 

alterar as regras de direcionamento de requests do ALB clicando em “Visualizar/editar regras”, 

e então foi adicionada a regra mostrada na Figura 45. 

Figura 45 - Regras de entrada do ALB 

 

Fonte: Autoria própria. 

 As chamadas serão direcionadas somente quando possuírem o header “x-validation-

client” com o valor de um ID específico. 

3.6.5. Deploy do API Gateway 

Com a rota HTTP funcional deu-se início a criação da API no gateway da AWS. Essa 

etapa é necessária para transformar a rota HTTP em HTTPS, adicionando um certificado na 

chamada, fazendo com que as informações enviadas fiquem encriptadas, de modo a 

impossibilitar a sua leitura a todos exceto aqueles que possuam a chave. 

Para isto foi necessário criar uma API no painel do serviço API Gateway, clicando no 

botão “Criar API” no canto superior direito e depois em criação de “API Rest” clicando sobre 

o botão “importar”. 

Para essa configuração, foi gerado um arquivo Swagger contendo as rotas da aplicação 

que foi adicionado no campo “API de exemplo” (Figura 46). 
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Figura 46 - Importação das rotas no API Gateway via arquivo Swagger 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Após preenchidos os campos, foi selecionado o botão “importar” para dar início a 

criação da API. Com a criação, as rotas importadas podem ser visualizadas no painel da Figura 

47. 

Figura 47 - Rotas cadastradas no API Gateway 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Por fim foi necessário realizar a configuração das rotas criadas para fazer um redirect 

ao ALB criado. Para isto, foi necessário selecionar os métodos e configurar com o tipo de 
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integração HTTP, integração de proxy e informar a URL do ALB com o path correto por 

método. Todos esse processo está descrito na Figura 48.  

Figura 48 - Configuração de redirect do API Gateway para o ALB 

 

Fonte: Autoria própria. 

Então, foi selecionado o campo "Solicitação de integração" e cadastrado o header 

HTTP contendo o ID único criado na etapa anterior (Figura 49). Essa etapa foi necessária para 

garantir que as chamadas feitas diretamente ao ALB, ou seja, pela integração HTTP, serão 

barradas, e somente as rotas HTTPS estejam disponíveis para internet.  

Figura 49 - Cadastro de header com ID único 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Após a configuração de todos as rotas, foi selecionada a opção “Implantar API” dentro 

do menu "Ações" e criado um estágio de implantação chamado de “Live” conforme a Figura 

50. 

Figura 50 - Solicitação de implantação da API 

 

Fonte: Autoria própria. 
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3.6.6. Deploy da Lambda 

Com a criação do cluster finalizada, foi iniciado o deploy da aplicação Lambda para a 

AWS. Assim, foi utilizada uma ferramenta open source de auxílio que facilita o deploy de 

Lambdas para nuvem chamado Serverless. 

3.6.6.1. Instalação do Serverless 

Como o Serverless é uma dependência desenvolvida em node, primeiro foi necessário 

instalar o gerenciador de pacotes do node (npm). Para isto, bastou entrar no próprio site do 

node (BORINS, 2021) e instalar a última versão disponibilizada. 

 Com o npm instalado, bastou digitar o comando “npm install -g serverless” no terminal 

para instalar a dependência do Serverless no computador (Figura 51). 

Figura 51 - Instalação do Serverless 

 

Fonte: Autoria própria. 

3.6.6.2. Configuração do Serverless 

Feito isto foi criado o arquivo serverless.yaml na raiz do projeto para configurar a 

“subida” da Lambda na aws. 

Neste arquivo ficam contidos os valores necessários para configurar a lambda, com 

exceção das variáveis de ambiente que, por serem valores sensíveis, foram adicionados 

posteriormente ao deploy. 
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3.6.6.3. Deploy da Função Lambda 

Após a criação do arquivo serverless.yaml foi aberto um prompt de comando na pasta 

raiz do projeto contendo o código da função e o comando “serverless deploy” foi inserido, 

dando início ao deploy da função para a AWS (Figura 52). 

Figura 52 - Deploy da função Lambda para a AWS 

 

Fonte: Autoria própria. 

Foi feita então, a validação da Lambda criada no ambiente da AWS conforme a Figura 

53, e foram cadastradas as variáveis de ambiente clicando no botão "Variáveis de ambiente” 

na aba “Configuração”. 

Figura 53 - Lambda criada na nuvem 

 

Fonte: Autoria própria. 

3.6.6.4. Adicionando Gatilho de Execução 

Com a Lambda criada, foi adicionado um gatilho para disparar a sua execução após o 

envio de uma mensagem ao tópico. Para isto foi necessário clicar sobre o botão “Adicionar 



58 

 

 

gatilho", selecionar o SNS e então selecionar o tópico que foi criado anteriormente. A Figura 

54 mostra esse processo. 

Figura 54 - Configuração de gatilho da Lambda 

 

Fonte: Autoria própria.  
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4. Resultados e Discussões 

4.1. Testes do Backend 

4.1.1. Testes Unitários 

A cobertura de testes unitários medida por módulo pode ser vista conforme a Figura 55, 

Figura 56 e Figura 57.  

Os testes unitários foram codificados de forma paralela ao desenvolvimento do projeto. 

No caso dos testes unitários, cada arquivo desenvolvido possui um arquivo de mesmo nome, 

porém em uma pasta exclusiva para testes, que contém seus testes de lógica. 

Figura 55 - Porcentagem de cobertura de testes da camada de integração  

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 56 - Porcentagem de cobertura de testes da camada de domínio 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 57 - Porcentagem de cobertura de testes da camada de entrada 

 

Fonte: Autoria própria. 

Com exceção do módulo Application que não possui testes unitários por se tratar de um 

módulo de configuração, todos os outros módulos possuem uma taxa acima de 97,5% de 

cobertura de código.  
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Um sistema com alta cobertura de código significa que foi mais exaustivamente testado 

e tem uma menor chance de conter erros, com isso podemos garantir que os testes de 

carga/desempenho não sejam afetados por problemas na implementação do código. 

4.1.2. Testes de Integração 

A cobertura de testes integrados pode ser vista na Figura 58.  

Os testes integrados foram codificados de forma paralela ao desenvolvimento do 

projeto. No caso dos testes integrados, foi desenvolvido um teste que imita chamadas reais nas 

rotas da aplicação, onde é feita uma chamada e o resultado é analisado. 

Figura 58 - Porcentagem de cobertura de testes integrados da aplicação 

 

Fonte: Autoria própria. 

Como pode ser observado a taxa de cobertura dos testes integrados ficou acima dos 

80%.  

Da mesma forma que os testes unitários, os testes de integração garantem que a 

aplicação se comporta conforme o desejado, com isso podemos garantir que os testes de 

carga/desempenho não sejam afetados. 

4.1.3. Testes de Mutação 

Os testes de mutação são executados com a instalação de um plugin chamado Pitclipse, 

que executa a mutação em cima dos testes unitários e integrados desenvolvidos anteriormente.  

O resultado dos testes de mutação pode ser observado na Figura 59, Figura 60 e Figura 

61.  
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Figura 59 - Porcentagem de cobertura dos testes mutantes da camada de integração 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 60 - Porcentagem de cobertura dos testes mutantes da camada de domínio 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 61 - Porcentagem de cobertura dos testes mutantes da camada de entrada 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Como foi descrito (Item 3.4.3) os testes mutantes garantem a eficácia dos testes 

automatizados, ou seja, dos testes unitários e dos testes integrados. O resultado de que todas as 

camadas possuem uma cobertura de testes mutantes acima de 80%, o que significa que os testes 

desenvolvidos são confiáveis. 

4.2. Testes de Conexão AWS 

4.2.1. Teste de Conexão ALB 

Para o teste de conexão ao ALB, foi realizada uma chamada a URL gerada pelo ALB 

na rota de health check, sendo que o resultado foi bem-sucedido, como ilustra a Figura 62. 
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Figura 62 - Request de teste a rota do ALB configurado 

 

Fonte: Autoria própria. 

 O resultado desse teste nos dá a garantia de que o ALB implementado está funcionado 

e consequentemente que em caso de 2 ou mais instancias estarem ativas ao mesmo tempo, 

garante também o balanceamento das requisições entre os contêineres. 

4.2.2. Teste de Conexão AWS API Gateway 

Com a API implantada se tornou possível chamar a aplicação pela nova rota 

disponibilizada pelo API Gateway que utiliza o protocolo HTTPS, sem a necessidade de enviar 

nenhum parâmetro no header da requisição (Figura 63). 
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Figura 63 - Request de teste a rota criada pelo API Gateway 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Com o resultado obtido nesse teste, temos a garantia de que as rotas do API Gateway 

estão funcionando de acordo com o esperado, e como a requisição foi feita via protocolo 

HTTPS garantimos também a criptografia dos dados enviados, conforme descrito no item 

3.6.5.. 

4.3. Testes do Frontend 

Para o teste do frontend foi utilizado o próprio emulador integrado a IDE em que o app 

foi desenvolvido, com a URL gerada pela AWS cadastrada. 

A Figura 64 apresenta a tela de "Portfólio" de um usuário, no qual é apresentado um 

gráfico contendo os dados disponibilizados para busca definida pelo escopo de tempo 

selecionado, além das informações detalhadas apresentadas pelas últimas cinco transações 

informadas ao sistema. 
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Figura 64 - Tela de portfólio 

 

Fonte: Autoria própria. 

O usuário pode analisar como está o seu balanço da semana, quais são os picos de saída 

ou entrada de valores e quais as últimas cinco transações adicionadas por ele. 

A Figura 65 apresenta a tela de “Transações” de um usuário, no qual são apresentadas 

todas as transações com informações detalhadas importadas pelo usuário no momento da 

adição da transação.  
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Figura 65 - Tela de transações 

 

Fonte: Autoria própria. 

Vale ressaltar que esta tela utiliza um algoritmo para buscar apenas um número 

predefinido de transações para preencher a tela, e que ao deslizar ao final da tela mais 

transações são preenchidas. Essa lógica diminui a quantidade de dados que é solicitada ao 

backend reduzindo os custos de memória para leitura da base de dados, reduzindo o custo final 

do sistema. 

O sistema conta ainda com um menu que dá acesso a algumas telas extras de informação 

conforme demonstrado na Figura 66. 
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Figura 66 – Menu do aplicativo frontend 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Com esse resultado positivo, podemos garantir o funcionamento da integração do 

backend hospedado na nuvem AWS com aplicações frontend, visto que os dados exibidos pelo 

aplicativo foram fornecidos pela comunicação com as APIs implementadas.  

4.4. Testes de Desempenho do Sistema 

Para realizar as análises das aplicações ECS e das funções Lambda que estão na nuvem 

AWS, foi utilizado o AWS CloudWatch, que permitiu a visualização dos logs disparados pelas 

aplicações, bem como a visualização das métricas como memória e CPU utilizados.  

Para disparar as requisições de forma assertiva, foi utilizado o aplicativo open source 

chamado JMeter. Essa aplicação permite cadastrar as chamadas REST e realizar uma 

quantidade predeterminada de requisições em um período configurado. 

Outro ponto importante é o fato de que o teste de carga causa muitos acessos nas bases, 

e como o objetivo do teste de carga é visualizar o comportamento da aplicação no cluster ECS 

e não o comportamento da base do DynamoDB, foi realizado um ajuste no provisionamento de 

unidades de leitura e escrita nas bases, para evitar que tenham impacto no resultado dos testes. 



68 

 

 

4.4.1 Teste de Carga 2 req/s 

O primeiro teste foi realizado com as seguintes configurações: 

⚫ 2 chamadas por segundo 

⚫ Período total de 15 minutos 

⚫ 300 mb de memória por contêiner 

⚫ 300 unidades de CPU por contêiner 

⚫ Máximo de 2 contêineres 

⚫ Auto-Scaling a partir de 60% de CPU utilizado 

 A Figura 67 contempla um gráfico gerado pelo JMeter e representa os códigos de 

resposta de cada chamada realizada. Pode-se perceber que as respostas das requisições foram 

todas 200 indicando que  a requisição foi bem-sucedida. 

Figura 67 – Gráfico de códigos de resposta x tempo do teste 1 

 

Fonte: Autoria própria. 

 A Figura 68 apresenta outro gráfico retirado do JMeter. Este representa os tempos de 

resposta de cada requisição feita por rota requisitada. Vale a pena ressaltar que 30s é o tempo 

limite de resposta do API Gateway configurado na AWS.  

 Como pode-se perceber, todas as chamadas ficaram abaixo de 1s. As requisições com 

maior tempo de resposta foram as chamadas de criação de novo usuário, registro de novo 

dispositivo e login de usuário. Olhando para o tamanho do objeto do usuário em comparação 

com o objeto de transferência, faz sentido um tempo maior para estas requisições, e a causa do 

maior tempo se deve, provavelmente, à busca dos dados na tabela do DynamoDB.  
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Figura 68 - Gráfico de latência x tempo do teste 1 

 

Fonte: Autoria própria. 

 A Figura 69 representa os gráficos retirados do CloudWatch da AWS. Nela, percebe-se 

que a aplicação conseguiu resolver as requisições sem muito esforço, a porcentagem de 

memória atingiu 75% do total e o CPU não ultrapassou 42% da quantidade alocada no 

contêiner, por isso não houve o scale da quantidade de contêineres neste teste.  

 Os gráficos relacionados ao API Gateway constatam que a quantidade de requisições 

ficou estável em 120 req/min, que foi a quantidade configurada no JMeter para o teste, sendo 

que dessas, nenhuma chamada retorna o status 4xx, que representam erros que ocorreram 

dentro da aplicação, ou status 5xx, que representam erros relacionados a infraestrutura da 

aplicação. 

 Os gráficos das bases do DynamoDB demonstram que a base com maior utilização de 

unidades de leitura e ou escrita foi a de usuários, conforme esperado pelos gráficos de latência 

por tipo de requisição do JMeter. 

 Em relação aos gráficos da Lambda de envio de e-mail, tudo ocorreu como esperado 

também, as primeiras requisições tem um tempo maior de duração devido ao tempo de 

inicialização do Java, porém as próximas chamadas já tiveram um tempo médio de 1s. 

Também fica evidente que nenhum erro ocorreu durante as invocações ou 

processamento de Lambdas. 
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Figura 69 – Gráficos das métricas do CloudWatch do teste 1 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Os resultados obtidos com este teste demonstraram que a aplicação conseguiu receber 

2 requisições por segundo, porém, como a quantidade de requisições por segundo não afetou 

significativamente o desempenho da aplicação, ou seja, não foi necessário a utilização de mais 

de 60% da CPU alocada, o resultado não demonstrou o auto-scaling sendo realizado pelo ECS. 

4.4.2. Teste de Carga 6 req/s 

Para o segundo teste, a quantidade de requisições por segundo foi ajustada para 6 

requisições por segundo.  

A configuração foi definida como: 

⚫ 6 chamadas por segundo 

⚫ Período total de 15 minutos 

⚫ 300 mb de memória por contêiner 

⚫ 300 unidades de CPU por contêiner 

⚫ Máximo de 2 contêineres 

⚫ Auto-scaling a partir de 60% de CPU utilizado 

Foi feita a configuração no JMeter e o segundo teste foi disparado, gerando os gráficos 

de resultados. 
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Na Figura 70 gerada pelo teste do JMeter, o gráfico mostra, em média, 6 respostas de 

sucesso por segundo, da mesma maneira que aconteceu no primeiro teste, nenhum erro foi 

registrado pelo JMeter, todas as requisições retornaram com o status 200. 

Figura 70 - Gráfico de códigos de resposta x tempo do teste 2 

 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 71 representa o gráfico da latência por chamada gerado pelo teste do JMeter. 

Como era esperado, o resultado foi bem parecido com o do primeiro teste, o pico de 

maior latência foi registrado na mesma requisição de registro de dispositivo, reforçando os 

resultados obtidos anteriormente. Nota-se também que a latência se manteve a mesma obtida 

no primeiro teste. 



72 

 

 

Figura 71 - Gráfico de latência x tempo do teste 2 

 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 72 representa os gráficos retirados do CloudWatch da AWS. Nela percebe-se 

que a aplicação conseguiu resolver as requisições sem muito esforço da mesma maneira que 

no primeiro teste.  

A porcentagem de memória continuou constante em 75% do total e o CPU chegou a 

50% em determinado momento, não houve o scale da quantidade de contêineres neste teste 

também.  

 Os gráficos relacionados ao API Gateway constatam que a quantidade de requisições 

ficou estável em 360 req/min, que foi a quantidade configurada no JMeter para o teste, sendo 

que dessas, nenhuma chamada retorna o status 4xx e 5xx (status de erro da aplicação). 

 Os gráficos das bases tiveram uma diferença em relação às unidades de leitura e escrita 

da base de transações, ela teve um scale automático de unidades provisionadas de 1 para 2 ao 

longo do teste, porém a quantidade de unidades utilizadas se manteve abaixo de 1 para leitura, 

não teve impacto no resultado do teste. As unidades de leitura e escrita para a base de usuários 

se manteve equivalente. 

 E em relação aos gráficos da Lambda, não ocorreu nenhuma mudança significativa 

além do fato de mais invocações terem ocorrido devido a maior quantidade de requisições.  

Também fica evidente que nenhum erro ocorreu durante as invocações ou 

processamento de Lambdas. 
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Figura 72 - Gráficos das métricas do CloudWatch do teste 2 

 

Fonte: Autoria própria. 

Os resultados obtidos com este teste demonstraram que a aplicação conseguiu receber 

6 requisições por segundo, porém, como aconteceu no primeiro teste, a quantidade não afetou 

significativamente o desempenho da aplicação, ou seja, não foi necessário a utilização de mais 

de 60% da CPU alocada e o resultado não demonstrou o auto-scaling sendo realizado pelo 

ECS. 

4.4.3. Teste de Carga 15 req/s 

Para o último teste, a quantidade de requisições por segundo foi ajustada para 15 

requisições por segundo.  

A configuração foi definida como: 

⚫ 15 chamadas por segundo 

⚫ Período total de 15 minutos 

⚫ 300 mb de memória por contêiner 

⚫ 300 unidades de CPU por contêiner 

⚫ Máximo de 2 contêineres 

⚫ Auto-scaling a partir de 60% de CPU utilizado 

A Figura 73 foi gerada pelo teste do JMeter, o gráfico mostra em média 15 respostas de 

sucesso por segundo com status 200. 

Durante o teste, a partir do minuto 1 até o minuto 4, foram registrados 10 erros com 

status 504, que significa que para estes casos o tempo da requisição atingiu o limite máximo 
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de 30 segundos. Também foram registrados 10 erros 502 durante o minuto 9 do teste, indicando 

que a requisição não obteve resposta do destino.  

Figura 73 - Gráfico de códigos de resposta x tempo do teste 3 

 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 74 representa o gráfico da latência por chamada gerado pelo teste do JMeter.  

Como pode ser observado, ocorreram algumas requisições que tiveram um tempo de 

resposta de 30 segundos, que identifica as chamadas com retorno 504 apresentadas pelo gráfico 

da Figura 73. 

Observa-se que a latência volta a se estabilizar após o minuto 4:30. 

Pode ser observado também um pequeno pico de latência que ocorre no minuto 13:30, 

que pode ser a causa das requisições que retornaram com o status 502 no gráfico de status 

analisado. 
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Figura 74 - Gráfico de latência x tempo do teste 3 

 

Fonte: Autoria própria. 

 A Figura 75 representa os gráficos retirados do CloudWatch da AWS. 

Nele percebe-se que a aplicação teve um pico de CPU inicial, onde chegou a ser 

utilizado 82% da cota disponibilizada para o contêiner, neste momento é possível observar que 

a quantidade de contêineres disponíveis aumentou para 2, que indica que ocorreu um scale-out 

da aplicação.  

A aplicação se estabiliza com 2 contêineres disponíveis, fazendo com que o uso de CPU 

caia para 50%, neste momento pode se observar que a quantidade de contêineres diminui de 2 

para 1, que indica que ocorreu scale-in da aplicação. 

Com a quantidade de contêineres em 1 percebe-se que  a porcentagem de CPU utilizado 

volta a subir para 82%, onde ocorre novamente a mudança da quantidade de contêineres 

disponíveis de 1 para 2, indicando um segundo scale-out. 

Nota-se que em determinado momento a quantidade de requisições começa a diminuir, 

indicando o final do teste, fazendo com que a porcentagem de CPU utilizada diminua. Neste 

momento pode ser observado a mudança da quantidade de contêineres novamente de 2 para 1, 

indicando que ocorreu um segundo scale-in. 

Observa-se também que no início do teste a base de transações chegou a utilizar o 

máximo de unidades de escrita disponíveis, forçando o DynamoDB a realizar um aumento na 

disponibilidade, o que explica as requisições que tiveram o retorno 504 durante o início do 

teste. 
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Podem ser observados também vários erros na execução da Lambda de envio de e-mail, 

estes erros ocorreram devido ao fato de o limite diário de mensagens enviadas pelo e-mail 

cadastrado na aplicação ter sido atingido. 

Figura 75 - Gráficos das métricas do CloudWatch do teste 3 

 

Fonte: Autoria própria. 

Os resultados obtidos com este teste demonstraram que a aplicação conseguiu receber 

15 requisições por segundo, sendo necessário o aumento da quantidade de contêineres durante 

boa parte do teste. 

Foram observados também, 20 requisições com erro, que representam uma taxa de 

sucesso de 99.851% das requisições realizadas durante o teste. 
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5. CONCLUSÕES 

De acordo com os testes realizados no aplicativo frontend implementado, o resultados 

indicam que é possível realizar a integração de chamadas via aplicativos aos recursos da AWS 

sem impacto ao usuário final.  

Os testes de conexão ao ALB e API Gateway indicam que a aplicação estava recebendo 

as requisições externas corretamente. 

Já os resultados de testes de carga apontaram que a utilização da nuvem AWS permitiu 

que a aplicação funcionasse sem perda de desempenho, mesmo utilizando a máquina 

disponibilizada gratuitamente pela free-tier da AWS, com quantidade de memória RAM e 

unidades de CPU pequenas, 1 GiB e 1 vCPU respectivamente. 

Destaca-se ainda, que só foram observados erros quando foram realizadas 15 

requisições por segundo, e mesmo assim a taxa de requisições com sucesso do teste foi de 

99.851%, o que indica que mesmo com um número expressivo de requisições por segundo, a 

aplicação conseguiu responder com sucesso a grande maioria dos casos. 

Durante o último teste de carga, foi observado também a adição ou remoção de 

contêineres de acordo com o aumento da utilização da memória pela aplicação, sendo este 

realizado automaticamente pelos recursos da AWS configurados durante o projeto. 

Por fim os resultados levam a conclusão de que não só o desempenho, mas o custo total 

final de um projeto deste porte se torna factível, uma vez que não foi necessário adquirir 

servidores físicos ou até mesmo possuir uma rede de internet para manter o sistema operante, 

sendo toda a infraestrutura provida pela própria AWS. 

5.1. Sugestões para Trabalhos Futuros 

⚫ Adição de uma fila SQS atrelada a uma outra fila SQS DLQ e política de retry 

para a Lambda de envio de e-mail. 

⚫ Mudança de linguagem da Lambda para uma linguagem com melhor 

acoplamento à Lambda (node.js ou Python por exemplo) 

⚫ Adição de variáveis de ambiente sensíveis a um secret gerenciado pelo AWS 

Secrets Manager para maior segurança 

⚫ Deploy do app nas lojas do IOS e Android 

⚫ Quebra a aplicação em microservices apartados, cada um com a sua task 

definition para evitar de concorrência de memória entre as requisições 
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⚫ Realizar o desenvolvimento de mais rotas com mais features para utilização 

no app (deletar usuário, recuperar senha etc.) 

⚫ Adição de um Redis para cache das buscas na base 

⚫ Adição de uma base RDS para melhoria de desempenho, embora possa 

aumentar drasticamente o custo do projeto 

⚫ Utilização do CloudFormation na implementação do sistema 
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