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BD Relacional versus BD Orientado a Objetos:
uma avaliação quanto ao uso - ou não - de camada
de persistência
Breno Rodrigo Cabral de Oliveira, Marilde Terezinha Prado Santos

Resumo: Sistemas computacionais típicos persistem seus dados em banco de dados relacionais, mas usualmente utilizam linguagens

orientadas a objeto na manipulação desses dados sendo necessário a conversão dos dados entre os paradigmas orientado a objetos e relacional,
via JDBC ou através de frameworks de Mapeamento Objeto Relacional. Este artigo apresenta um estudo comparativo entre implementação de
sistemas utilizando o mapeamento objeto relacional com armazenamento em banco de dados relacional em contraposição com implementação
sem a camada de persistência e com o armazenamento direto em um banco de dados orientado a objetos. Os testes realizados revelam que o
uso do EclipseLink como camada de persistência tem melhor desempenho frente ao armazenamento direto no banco de dados orientado a
objetos. Este trabalho apresenta os elementos necessários para subsidiar a escolha da melhor opção no desenvolvimento de sistema de
software

Palavras-Chave: banco de dados orientado a objetos, persistência de dados, mapeamento objeto relacional.
Relational DB versus Object-oriented DB: an evaluation about using or not the persistence layer
Abstract: Typical computer systems persist their data in relational database, but commonly, these systems make use of object-oriented
language when manipulating data. Therefore, it is necessary to convert data between the object-oriented and the relational paradigms via
JDBC or through Object-Relational Mapping frameworks. This paper presents a comparative study between system implementation using the
object-relational mapping in relational database storage in contrast to implementation without the persistence layer and storing directly in an
object-oriented database. Tests performed show that EclipseLink has better performance when used as persistence layer compared to storing
directly in the object-oriented database. This article aims to provide the necessary elements to choose the best option in software system
development.

Keywords: object-oriented database, data persistence, object-relational mapping.

I. INTRODUÇÃO
Atualmente o volume de informações em uma empresa
aumenta consideravelmente em curtos períodos de tempo e,
por este motivo, o uso de sistemas de gerenciamento e
armazenamento de dados se torna cada vez mais
imprescindível. Porém, da mesma forma que a quantidade de
informações cresce, ela também se torna mais complexa, e
assim, dentro deste contexto, a escolha das ferramentas que
serão usadas para persistir os dados é fundamental para
garantir a qualidade, confiabilidade, integridade e
desempenho do sistema. Essa escolha deve considerar
também as características do negócio e as vantagens que cada
técnica oferece no momento da definição da arquitetura do
projeto.
Entre os problemas e as dificuldades enfrentados durante o
desenvolvimento de sistemas está o tempo gasto para
desenvolver a persistência dos dados, devido às diferenças
entre o paradigma orientado a objeto (OO) aplicado na
implementação na maioria dos sistemas e o paradigma
relacional, implementado pela maioria dos gerenciadores de

banco de dados, que é conhecido como problema de
impedância objeto-relacional. Buscando dar enfrentamento a
esse problema, surgiram frameworks que são utilizados como
camada de persistência entre os dados manipulados na
linguagem OO da interface e seu armazenamento em Sistema
de Gerenciamento de Dados Relacionais (SGBD) relacionais.
Este trabalho apresenta a comparação da utilização de uma
camada de persistência para armazenamento de dados em um
SGBD relacional (SGBDR) com o armazenamento direto em
um SGBD Orientado a Objetos (SGBDOO). Nesta análise
foram utilizados dois frameworks de modelo objeto relacional
(MOR): o EclipseLink, que é implementação de referência da
Java Persistence API (JPA) e o Hibernate da Red Hat, que é
um dos mais consolidados frameworks para essa finalidade.
O SGBDR escolhido foi o PostgreSQL, por ser considerado o
mais robusto SGBD de código aberto disponível atualmente.
Cabe ressaltar que o PostgreSQL pode ser utilizado tanto
como um SGBDR quanto como um SGBD objeto-relacional,
mas neste trabalho optou-se por explorar apenas suas
características relacionais. Para a análise utilizando o
SGBDOO optou-se pelo DB4o, por também possuir código
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aberto e por estar sendo empregado por grandes empresas
europeias, indicando sua qualidade e robustez.
O resultado desta comparação pode ser usado como base na
decisão de qual é a melhor forma de persistir os dados nos
casos citados anteriormente: Seja utilizando um banco de
dados orientado a objeto que possui o mesmo paradigma da
aplicação ou um framework que facilite a comunicação entre
os diferentes paradigmas através do mapeamento das classes.
Os testes foram baseados nas principais operações de
persistência, sendo elas: inserção, alteração, exclusão e
consultas simples e com junções, o resultado final é a média
de tempo gasto nos procedimentos executados. Com base
nesta média final busca-se apresentar qual é a melhor técnica
e/ou melhor framework.
Este artigo está estruturado da seguinte forma: Na seção 2 é
realizada uma análise comparativa de trabalhos com
características semelhantes a esse; na seção 3 são abordados
os conceitos de persistência e das tecnologias que foram
utilizados neste trabalho; na seção 4 é apresentado um estudo
de caso comparativo entre as técnicas utilizadas e os
resultados obtidos; a seção 5 apresenta as considerações finais
e possíveis propostas para trabalhos futuros.
II. TRABALHOS RELACIONADOS
No desenvolvimento desse trabalho foram encontrados
trabalhos com características semelhantes, podendo ser
destacados os trabalhos desenvolvidos por Oliveira et al
(2015) e Ramos Junior e Oliveira Junior (2014).
Influenciados pelas dificuldades de se trabalhar com
paradigmas diferentes entre a aplicação e a base de dados,
Oliveira et al (2015) tiveram como objetivo em seu trabalho
apresentar um comparativo entre técnicas de persistências no
contexto de aplicações web usando uma camada de
persistência com JDBC/MySQL, uma segunda com
Hibernate/MySQL e finalizando uma com SGBDOO DB4o.
Para a realização dos testes, operações de inserção, exclusão,
alteração e consulta foram repetidas por mil vezes cada uma,
obtendo-se o tempo médio de cada operação em cada caso.
Após os testes, a conclusão foi que o Hibernate teve um
melhor desempenho para inserção, exclusão e atualização,
porém o JDBC obteve um desempenho melhor nas consultas.
A pesquisa de Ramos Jr e Oliveira Jr (2014) teve como
objetivo realizar uma análise de desempenho entre os
frameworks MOR, Hibernate e EclipseLink, para identificar o
melhor desempenho com relação às operações de persistência
de dados em um banco de dados relacional. Os testes foram
conduzidos com base na execução de 9 operações, sendo 3
inserções e 6 consultas. Cada consulta foi executada 100
vezes, sendo usado o tempo médio de cada consulta para se
chegar ao resultado final de cada operação. Com base nos
testes executados Ramos Jr e Oliveira Jr (2014) afirmaram
que o Hibernate obteve uma pequena vantagem sobre o
Eclipselink, já que teve um desempenho superior em cinco
dos nove testes executado.
Analisando a pesquisa realizada por Oliveira et al. (2015)
percebe-se limitações importantes nos testes apresentados,
tais como: a utilização de apenas um tipo de relacionamento

de herança e, principalmente, a baixa e única volumetria dos
dados. Já o trabalho desenvolvido por Ramos Jr e Oliveira Jr
(2014) utilizou apenas os frameworks objeto relacional, não
realizando comparativo com o banco de dados orientado a
objeto. Também não foram realizados testes de alteração e não
foram apresentados os resultados obtidos nas operações de
exclusão. Apesar de realizar uma quantidade de testes maior
do que Oliveira et al. (2015) , o trabalho de Ramos Jr e
Oliveira Jr (2014) também utilizou apenas um volume de
dados.
No presente trabalho foram analisadas as mesmas
operações investigadas por Oliveira et al. (2015), porém com
tipos de relacionamentos mais complexos entre os dados,
incorporando análises com tipos de relacionamentos de
herança e de dependência. Empregaram-se distintos volumes
de dados, variando entre baixo, médio e grande, o que
permitiu análises mais elaboradas e precisas, uma vez que
uma tecnologia pode apresentar melhor desempenho em
relação a outra com um volume de dados diferente.
Outro ponto a ser destacado está na diferença de algumas
tecnologias utilizadas. Enquanto a pesquisa realizada por
Oliveira et al (2015) utilizou a conexão direta com o banco de
dados via JDBC, este trabalho utiliza o framework
Eclipselink, já que ele elimina a necessidade de converter os
dados entre os modelos relacional e orientado a objeto,
diminuindo o esforço e o risco de erros durante o
desenvolvimento.
III. F UNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica dos
temas envolvidos no trabalho.
A) Persistência

O procedimento de armazenamento e manutenção das
informações de um sistema é denominado de persistência, que
é a forma de garantir que as informações utilizadas sejam
duráveis, o que possibilita sua recuperação posterior. Se as
informações de um sistema não fossem preservadas quando
ele fosse encerrado, o sistema não seria prático e utilizável
(CORDEIRO, 2011; ANDRADE, 2015).
Normalmente, persistência de dados refere-se ao uso de
banco de dados para armazenamento das informações. Neste
trabalho, são empregados para a persistência SGBDs que
implementam dois modelos de dados: relacional e orientado a
objeto. Os SGBDRs e os SGBDOOs possuem características
distintas, mas possuem o mesmo propósito: persistir dados
que possam ser recuperados, comparados e tratados a fim de
produzir resultados tangíveis (ANDRADE, 2015;
BOSCARIOLI et al., 2006).
B) Banco de Dados

Um banco de dados é uma coleção de dados devidamente
relacionados que são mantidos em algum dispositivo de forma
física e deve torná-los disponíveis quando forem solicitados.
Os dados armazenados devem representar algum aspecto
específico do mundo real apresentando algum grau de
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coerência lógica entre eles e devem ser significativos ao
indivíduo ou a uma organização que utilizam esses dados
(BRANCO, 2008; MACHADO, 2010; RICARTE, 1998).
Os dados são informações que possuem um significado
coerente e lógico. Tais informações representam um propósito
específico que deve ser mantido para atender às necessidades
de uma empresa (SILVA, 2007; LEITE, 2011).
Banco de Dados Relacional versus Banco de Dados
Orientado a Objetos

Os bancos de dados relacionais são baseados no modelo
relacional. Esse modelo organiza os dados em relações, onde
os dados são dispostos em linhas (tuplas) e colunas
(atributos). O modelo relacional possui uma sólida base
teórica em conceitos lógicos da teoria dos conjuntos e álgebra
relacional, atribuindo confiabilidade aos bancos de dados
relacionais (BONFIOLI, 2006; LEITE, 2011; CORDEIRO,
2011). De acordo com Neves (2002), para fins comerciais os
bancos de dados relacionais são os mais usados por serem
capazes de resolver a maioria dos problemas cotidianos.
Os bancos de dados orientados a objetos (BDOO) são
capazes de gerenciar um grande volume de informação
complexa e foram criados com base no paradigma de
programação orientação a objeto, onde as informações são
persistidas em forma de objetos (TELES et al., 2001;
GALANTE et al., 2007). Esse tipo de banco de dados foi
proposto para dar suporte a sistemas que possuem uma
estrutura de dados complexa, transações de longa duração,
exigência de novos tipos de dados para armazenar imagens ou
textos longos e a necessidade de definição de operações
específicas da aplicação. Sistemas de engenharia tais como
CAD (Computer-Aided Design) e CAM (Computer-Aided
Manufacturing), sistemas para as áreas científica e médica,
sistemas de informação geográfica e bases de dados com
informações multimídia são exemplos de aplicações que
possuem uma estrutura mais complexa (VIEIRA, 2001;
BOSCARIOLI et al., 2006; TELES et al., 2001).
PostgreSQL

O PostgreSQL é um SGBD objeto relacional de código
aberto, detentor de alto grau de confiabilidade e conformidade
de padrões. Ele está disponível para todos os grandes sistemas
operacionais, tais como: GNU/Linux, Unix, Mac OS X e MS
Windows e possui uma vasta documentação (MACHADO,
2010).
O banco não possui limites de armazenamento de dados,
sua limitação está apenas no tamanho das tabelas, que são de
no máximo 32TB. Outra limitação é o tamanho dos registros
(linhas) que devem ter no máximo 1.6TB com atributos
(campos) de até 1GB, os índices são ilimitados. Um outro
fator que pode ser um limitador para o sistema é o hardware,
pois o mesmo pode não suportar os limites do SGBD (ASSIS,
2010).
O PostgreSQL é considerado o mais avançado banco de
dados de código aberto disponível atualmente e oferece um
grande número de recursos quando comparado a alguns de
seus concorrentes, como o MySQL. Ele chega a ser
T.I.S. 2015; 4 (3): 223-230

comparado com o Oracle, um dos maiores sistemas
gerenciadores de banco de dados (BONFIOLI, 2006; SOUZA
et al., 2011).
DB4o

O DB4o é um SGBDOO de código aberto que trata os
objetos nativamente como base de dados. Os objetos são
persistidos em arquivos tipo "yap" gravados de forma binária
e a conexão é feita através da abertura deste arquivo. É
possível ainda colocar uma senha e criptografar as
informações do banco. Esse arquivo tem capacidade máxima
de 254GB de armazenamento (DEVMEDIA).
Este SGBDOO utiliza a linguagem Native Query's para
tratar os objetos. Entre outras vantagens do DB4o estão o fato
de ser nativa em Java, utiliza pouco recurso computacional,
tem baixa curva de aprendizado e, assim como os frameworks
MOR, não necessita de código Structured Query Language
(SQL) para fazer o CRUD (Create, Read, Update e Delete).
Segundo o fabricante o banco pode ser até 55 vezes mais
rápido que SGBDs relacionais (MACORATTI; PINTO et al.,
2013; OLIVEIRA et al., 2015), porém, essa informação não
foi confirmada nos testes realizados neste trabalho.
C) Mapeamento Objeto Relacional

Nos últimos anos, a procura por ferramentas que facilitem a
integração entre o mundo orientado a objetos e o mundo
relacional está cada vez mais crescente e para minimizar a
diferença entre esses dois mundos foi criada a técnica do
mapeamento objeto relacional (MOR). As ferramentas de
MOR servem como um tradutor entre as duas linguagens,
transformando os objetos em tabelas e as tabelas em objetos,
ou seja, convertendo os dados entre banco de dados
relacionais e linguagens de programação orientada a objetos
(GALANTE et al., 2007; CORDEIRO, 2011).
O modelo objeto relacional é uma técnica que cria uma
camada de mapeamento entre os objetos e o modelo
relacional, abstraindo o modelo de classes de domínio e os
códigos SQL/JDBC. Com o uso do MOR a persistência é
automatizada entre os objetos e as tabelas, através de
metadados que geram os comandos SQL automaticamente
(SOUSA, 2013; ANDRADE, 2015; CORDEIRO, 2011).
Como boa parte do tempo do desenvolvimento de uma
aplicação é dedicada à criação e manutenção da camada de
persistência, uma alteração na estrutura de dados traz um
trabalho oneroso para fazer as alterações em toda a aplicação,
mas com o uso dessa técnica cria-se um efeito como se o
banco de dados fosse orientado a objeto, fazendo com que o
programador não precise se preocupar com a estrutura do
banco de dados e se focar apenas na manipulação dos objetos
e nas regras de negócio (SOARES et al., 2006).
Java Persistence API (JPA)

A JPA não é um produto, ela é uma especificação que
padroniza o mapeamento objeto relacional na plataforma Java
aprovada pela Java Community Process (JCP) em 2006
definida na JSR-220, por isso para utilizar a JPA é preciso de
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uma implementação. A JPA especifica a forma como os dados
relacionais são mapeados para objetos Java e como esses
objetos são armazenados em um banco de dados relacional
para que possam ser acessados (ANDRADE, 2015; RAMOS
Jr; OLIVEIRA Jr, 2014; CORDEIRO, 2011).
A especificação JPA é baseada no conceito de POJO (Plain
Old Java Object), no qual os objetos que serão persistidos são
denominados entidades. As entidades são classes comuns em
Java e são independentes da implementação JPA que está
sendo usada, bastando adicionar as anotações nas classes que
representam as entidades do sistema para conseguir persistir e
consultar os objetos (ANDRADE, 2015; BRANCO, 2008).

IV. ESTUDO DE CASO
Nesta seção são exibidas informações referentes ao
ambiente, tecnologias, planejamento, metodologia, execução e
resultado do estudo de caso apresentado nesse trabalho.
A) Ambiente de Testes

Eclipselink

O EclipseLink é um projeto de código aberto administrado
pela Eclipse Foundation que além de implementar as
especificações da JPA, disponibiliza vários tipos de serviços
de informação como Banco de Dados, Web Services, Objetos
XML, entre outros. Com isso o EclipseLink implementa não
apenas os padrões da JPA como também outros padrões como
JAXB, JCA e SDO (DEVMEDIA; SOUSA; MOREIRA,
2014).
Hibernate

implementações do modelo objeto relacional e ter dado
origem às especificações da JPA, o EclipseLink é a
implementação de referência da versão JPA 2.0 (RAMOS Jr;
OLIVEIRA Jr, 2014). Em função disso, optou-se, neste
trabalho, por realizar a comparação de ambos os frameworks
nos testes com camada de persistência.

O Hibernate é um projeto administrado pela Red Hat e
oferece uma solução completa para o mapeamento objeto
relacional escrito na linguagem Java. O projeto do Hibernate
MOR possui alguns módulos, entre eles o Hibernate
EntityManager que é a implementação da JPA e encapsula o
Hibernate Core, que é a base para o funcionamento da
persistência, com APIs nativas e metadados de mapeamentos
(GOTARDO; OLIVEIRA Jr, 2013; ANDRADE, 2015).
O Hibernate permite que o mapeamento dos atributos seja
feito através de um arquivo XML ou das anotações nas
classes. Porém é recomendável usar a ferramenta através das
anotações, pois apenas ela é baseada nas implementações da
JPA (CORDEIRO, 2011).
Apesar do Hibernate ser uma das primeiras

Para o teste de desempenho foram utilizadas as seguintes
tecnologias: Eclipse Luna; Hibernate 4.3.10; EclipseLink
2.5.2; PostgreSQL 9.3; DB4o 7.12.126; Java JDK 1.7.0_75;
Linux Mint 17.1 Rebeca x86_64. O computador utilizado para
os testes possui o seguinte hardware: Processador Intel i5;
6GB de memória RAM; 1TB de HD.
B) Descrição da Aplicação

O objetivo final deste trabalho é realizar uma análise de
desempenho entre o emprego dos frameworks Hibernate e
EclipseLink usando o modelo objeto relacional (armazenando
os dados no PostgreSQL) e o emprego de armazenamento
diretamente da aplicação para no banco de dados DB4o, para
isso foi simulado um sistema de vendas para realizar os testes
pretendidos. O sistema possui representações de persistência
simples sem relacionamento através da classe Produto, uma
com o conceito de herança proveniente da ligação entre a
classe Pessoa com as classes Física e Jurídica e uma com
relação de dependência oriunda da associação entre Venda e
Item Venda. A figura 1 mostra a organização dos dados através
do diagrama de classes. Nesta aplicação teste, estão sendo
manipulados dados de pessoas físicas e jurídicas que realizam
vendas de produtos.

Figura 1. Diagrama de Classes (Autoria própria)
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C) Planejamento e metodologia

Figura 3 e na Figura 4.

As execuções dos testes foram conduzidas seguindo os
passos:
1. O computador utilizado nos testes foi reiniciado
antes de todas as execuções e durante a execução dos
testes o mesmo estava sem acesso à internet e com o
Wifi e Bluetooth desligados.
2. Procedimento de Inserção dos dados (que se
encontram em uma base auxiliar).
Ordem de execução: Produto, Pessoa/Pessoa Física
e Vendas/Item Vendas
3. Procedimento de Alteração em um campo de cada
registro.
Ordem de execução: Produto, Pessoa/Pessoa Física
e Vendas
4. Procedimento de Pesquisa em todos os registros
com base em um número identificador. Ex: “SELECT
* FROM tb_produto WHERE id_produto = 1”.
Ordem de execução: Produto, Pessoa/Pessoa Física
e Vendas/Item Vendas
5. Procedimento de Exclusão de todos os registros.
Ordem de execução: Vendas/Item Vendas, Produto,
Pessoa/Pessoa Física
6. O resultado final é o tempo médio de 3 execuções
de cada procedimento.
7. Foram considerados 3 volumes de informações
(pequeno, médio e grande), conforme Tabela 1.
Tabela 1. Volumetria dos dados testados (Autoria própria)

Figura 2. Resultado de Inserção – Baixo Volume de Dados
(Autoria própria)

Figura 3. Resultado de Inserção – Médio Volume de Dados
(Autoria própria)

Para obter o tempo gasto em cada operação (D) foi gravado
o tempo no momento da requisição (T1) e na obtenção da
resposta (T2), conforme equação (1). Após obtidos os tempos,
foi calculada a diferença entre o momento de obtenção da
resposta e o momento da requisição.
D = T2 - T1
...(1)
D) Execução do estudo comparativo

O estudo comparativo foi realizado com base nas
operações de CRUD divididos em 3 volumes de informação.
Sempre levando em consideração o tempo médio gasto em
cada operação.
E) Inserção

Com base nos resultados obtidos nos testes é possível dizer
que, na realização da operação de Inserção, o EclipseLink
teve um melhor desempenho em relação ao Hibernate, que
por sua vez teve um desempenho superior ao DB4o. Essa
performance persistiu nos três volumes de dados. Conforme
pode ser observado nos gráficos apresentados na Figura 2, na
T.I.S. 2015; 4 (3): 223-230

Figura 4. Resultado de Inserção – Grade Volume de Dados
(Autoria própria)
F) Alteração

Com base nos resultados obtidos nos testes é possível dizer
que, na realização da operação de Alteração, o EclipseLink
teve um melhor desempenho em relação ao Hibernate, que
por sua vez teve um desempenho superior ao DB4o. Essa
performance persistiu nos três volumes de dados. Conforme
pode ser observado nos gráficos apresentados na Figura 5, na
Figura 6 e na Figura 7.
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Figura 5. Resultado de Alteração – Baixo Volume de
Dados (Autoria própria)

Figura 8. Resultado de Pesquisa – Baixo Volume de Dados
(Autoria própria)

Figura 6. Resultado de Alteração – Médio Volume de
Dados (Autoria própria)

Figura 9. Resultado de Pesquisa – Médio Volume de Dados
(Autoria própria)

Figura 7. Resultado de Alteração – Grande Volume de
Dados (Autoria própria)

Figura 10. Resultado de Pesquisa – Grande Volume de
Dados (Autoria própria)

G) Pesquisa

Com base nos resultados obtidos nos testes é possível dizer
que, na realização da operação de Pesquisa, o EclipseLink
teve um melhor desempenho em relação ao Hibernate, que
por sua vez teve um desempenho superior ao DB4o. Essa
performance persistiu nos três volumes de dados. Conforme
pode ser observado nos gráficos apresentados na Figura 8, na
Figura 9 e na Figura 10.

H) Exclusão

Com base nos resultados obtidos nos testes é possível dizer
que, na realização da operação de Exclusão, o EclipseLink
teve um melhor desempenho em relação ao Hibernate, que
por sua vez teve um desempenho superior ao DB4o. Essa
performance persistiu nos três volumes de dados. Conforme
pode ser observado nos gráficos apresentados na Figura 11, na
Figura 12 e na Figura 13.
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Figura 11. Resultado de Exclusão - Pequeno Volume de
Dados (Autoria própria)

Figura 12. Resultado de Exclusão – Médio Volume de
Dados (Autoria própria)

Figura 13. Resultado de Exclusão – Grande Volume de
Dados (Autoria própria)
V. CONCLUSÕES
Este artigo apresentou uma análise de desempenho das
principais técnicas de persistência de dados baseado em testes
de benchmark com o objetivo de fornecer informações
importantes para obter qual a melhor técnica e/ou melhor
framework a ser utilizado em um sistema comercial e sem
acesso concorrente. Os resultados apresentados nesta pesquisa
se deram através do Linux Mint como sistema operacional e
PostgreSQL como SGBDR e o DB4o como SGBDOO. O
T.I.S. 2015; 4 (3): 223-230

resultado pode apresentar variações caso sejam utilizados
outros gerenciadores de banco de dados ou sistemas
operacionais daqueles aqui utilizados.
Com base nos resultados obtidos conclui-se que o
EclipseLink foi superior com relação ao Hibernate para todas
as operações de CRUD em aplicações comerciais
convencionais. Já o DB4o teve um desempenho bem inferior
aos frameworks de modelo objeto relacional. Esses resultados
persistiram para todos os volumes de dados. Esses resultados
podem indicar que a complexidade dos dados utilizados foi
relativamente baixa para justificar o emprego de um
SGBDOO.
Como direcionamentos futuros sugere-se: (I) realizar uma
nova análise deste projeto utilizando um sistema com acesso
concorrente; (II) realizar testes para comparar o desempenho
dos modelos objetos relacionais com um banco de dados
objeto relacional; (III) realizar uma nova análise utilizando
dados mais complexos afim de verificar se justificaria o uso
de um SGBDOO.
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