
Definição de preço de instâncias sob demanda do Amazon DynamoDB 

Accelerator (DAX) 
O Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) é um cache de memória totalmente gerenciado e altamente 

disponível para o DynamoDB. As instâncias sob demanda permitem pagar a capacidade do DAX por 

hora. As instâncias do DAX são executadas sem compromissos de longo prazo. Desse modo, você fica 

livre dos custos e das complexidades de planejamento, compras e manutenção de hardware e transforma 

os habituais altos custos fixos em custos variáveis bem menores.  

 

A definição de preço é feita por hora de nó utilizada, desde o momento em que um nó é executado 

até o seu encerramento. Cada hora de nó parcial consumida será cobrada como uma hora completa. 

A definição de preço se aplica a todos os nós individuais no cluster de DAX. Por exemplo, se tiver um 

cluster de DAX com três nós, você será cobrado pelos nós separados (três nós no total) por hora. 

Para maximizar a disponibilidade, recomendamos a criação de um cluster com três nós, cada um 

em uma zona de disponibilidade diferente (se possível). 
 

Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (us-east-1) 

dax.r3.large  0,269 USD  

dax.r3.xlarge  0,537 USD  

dax.r3.2xlarge  1,074 USD  

dax.r3.4xlarge  2,148 USD  

dax.r3.8xlarge  4,295 USD  

 

Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2) 

dax.r3.large  0,269 USD  

dax.r3.xlarge  0,537 USD  

dax.r3.2xlarge  1,074 USD  

dax.r3.4xlarge  2,148 USD  

dax.r3.8xlarge  4,295 USD  
 

UE (Irlanda) (eu-west-1) 

dax.r3.large  0,300 USD  

dax.r3.xlarge  0,598 USD  

dax.r3.2xlarge  1,197 USD  

dax.r3.4xlarge  2,393 USD  

dax.r3.8xlarge  4,786 USD  
 

Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) (us-west-1) 

dax.r3.large  0,300 USD  

dax.r3.xlarge  0,598 USD  

dax.r3.2xlarge  1,197 USD  

dax.r3.4xlarge  2,393 USD  

dax.r3.8xlarge  4,786 USD  

https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/


 

Ásia-Pacífico (Tóquio) (ap-northeast-1) 

dax.r3.large  0,322 USD  

dax.r3.xlarge  0,644 USD  

dax.r3.2xlarge  1,289 USD  

dax.r3.4xlarge  2,577 USD  

dax.r3.8xlarge  5,154 USD  
 

 
Salvo indicação em contrário, nossos preços excluem impostos e taxas aplicáveis, inclusive IVA e o imposto sobre a venda aplicável. 

Para clientes com endereço de pagamento no Japão, o uso da AWS está sujeito ao imposto sobre o consumo japonês. Saiba mais. 

 

No momento, a definição de preço do DAX é unicamente sob demanda. O DAX não oferece um nível 

gratuito nem instâncias reservadas. 

 

Transferência de dados do DAX 
O Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) disponibiliza uma forte segurança de rede, permitindo 

transferência/acesso de dados apenas de ou para as instâncias do Amazon EC2 que você definir como 

parte de seus security groups. 

 Não há nenhuma cobrança de transferências de dados entre o Amazon EC2 e o Amazon DAX 

dentro da mesma zona de disponibilidade. 

A cobrança padrão de transferência de dados regionais do Amazon EC2, de 0,01 USD por GB para dentro ou 

para fora, é aplicada à transferência de dados entre uma instância do Amazon EC2 e um nó do Amazon DAX 

em zonas de disponibilidade diferentes na mesma região. No entanto, você só é cobrado pela transferência 

de dados para dentro ou para fora da instância do Amazon EC2. Não há nenhuma cobrança de transferência 

de dados do Amazon DAX para o tráfego para dentro ou para fora do próprio nó do Amazon DAX. 

https://aws.amazon.com/c-tax-faqs/

