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Avisos 

Este documento é fornecido apenas para fins informativos. Ele relaciona as 

atuais ofertas de produtos e práticas da AWS na data de emissão deste 

documento, que estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os clientes são 

responsáveis por fazer sua própria avaliação independente das informações 

neste documento e de qualquer uso dos produtos ou serviços da AWS, cada um 

dos quais é fornecido “como está”, sem garantia de qualquer tipo, expressa ou 

implícita. Este documento não cria quaisquer garantias, representações, 

compromissos contratuais, condições ou promessas da AWS, suas afiliadas, 

fornecedores ou licenciadores. As responsabilidades e obrigações da AWS para 

com seus clientes são controladas por contratos da AWS, e este documento não 

modifica nem faz parte de qualquer contrato entre a AWS e seus clientes. 
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Resumo 

A Amazon Web Services (AWS) é uma plataforma de computação em nuvem 

flexível, econômica e fácil de usar. Este whitepaper foi elaborado para ajudar os 

arquitetos e desenvolvedores a entender os diferentes serviços de 

armazenamento e recursos disponíveis na Nuvem AWS. Fornecemos uma visão 

geral de cada serviço de armazenamento ou recurso e descrevemos padrões de 

uso, desempenho, durabilidade e disponibilidade, escalabilidade e elasticidade, 

segurança, interfaces e o modelo de custo. 

 
 
 

Introdução 
A Amazon Web Services (AWS) disponibiliza armazenamento físico de dados de 

baixo custo com alta durabilidade e disponibilidade. A AWS oferece opções de 

armazenamento para backup, arquivamento e recuperação de desastres, além de 

armazenamento de blocos, arquivos e objetos. Neste whitepaper, examinamos os 

seguintes recursos e serviços de armazenamento na nuvem da AWS. 
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Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3) 

Um serviço que fornece 

armazenamento escalável na nuvem 

 
Amazon Glacier Um serviço que fornece 

armazenamento de arquivamento de 

baixo custo na nuvem 

 

Amazon Elastic Block Store 

(Amazon EBS) 
Um serviço que fornece volumes de 

armazenamento de bloco persistentes 

para instâncias do Amazon Elastic 

Compute Cloud (Amazon EC2) 

 

Armazenamento de 

instâncias do Amazon EC2 
Volumes de armazenamento 

temporário em bloco para instâncias 

do Amazon EC2 

 

AWS Storage Gateway Um serviço que integra ambientes 

de TI locais com armazenamento 

em nuvem 

 

AWS Import/Export 

Snowball 

 

Um recurso do serviço AWS 

Import/Export que permite a 

transferência de dados em grandes 

volumes 

 

Amazon CloudFront Um serviço que fornece uma rede de 
entrega de conteúdo (CDN) global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amazon S3 

O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece aos desenvolvedores e 

às equipes de TI armazenamento de objetos seguro, durável, altamente escalável 

e econômico. O Amazon S3 fornece uma interface de serviços da Web simples 

que pode ser usada para armazenar e recuperar facilmente qualquer quantidade 

de dados, a qualquer momento, de qualquer lugar na web. Você pode gravar, ler 

e excluir objetos que contenham entre 1 byte e 5 TB de dados. O Amazon S3 é 

altamente escalável, permitindo acesso simultâneo de leitura e gravação dos 

dados por clientes ou threads de aplicações diferentes. O Amazon S3 oferece 

https://aws.amazon.com/s3
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diversas classes de armazenamento criadas para diferentes casos de uso, 

incluindo os seguintes: 

 Amazon S3 Standard, para armazenamento de finalidade geral de dados 

acessados com frequência 

 Amazon S3 Standard-Acesso pouco frequente (Standard-IA) para dados 

duradouros, mas acessados com menos frequência 

Padrões de uso 

Um uso muito comum para o Amazon S3 é o armazenamento e a distribuição de 

conteúdo e mídia da web estáticos. Esse conteúdo pode ser entregue diretamente 

do Amazon S3, pois cada objeto do Amazon S3 tem uma URL de HTTP única. 

Como alternativa, o Amazon S3 pode servir como um repositório de origem para 

um CDN, como o Amazon CloudFront. Devido à elasticidade do Amazon S3, ele 

funciona particularmente bem para hospedagem de conteúdo da Web que requer 

a largura de banda para atender a picos de demanda extremados. Além disso, 

como não é necessário provisionamento de armazenamento, o Amazon S3 

funciona bem para sites de rápido crescimento que hospedam conteúdo intensivo 

de dados, gerado por usuários, como sites de compartilhamento de vídeos e fotos. 

 
O Amazon S3 também é usado com frequência para hospedar sites estáticos 

inteiros. O Amazon S3 oferece uma solução altamente escalável, altamente 

disponível e de baixo custo para eles, incluindo armazenamento para arquivos 

HTML estáticos, imagens, vídeos e scripts do lado do cliente em formatos 

como JavaScript. 

 
O Amazon S3 também é comumente usado como armazenamento de dados para 

computação e análise em larga escala, como análise de transações financeiras, 

análise de fluxo de cliques e transcodificação de mídia. Por causa da escalabilidade 

horizontal do Amazon S3, você pode acessar os dados em vários nós de 

computação simultaneamente sem que haja restrição de uma conexão única. 

 
Por fim, o Amazon S3 é bastante usado como uma solução altamente durável, 

escalável e segura para backup e arquivamento de dados críticos. Você pode 

mover facilmente os dados da nuvem para o Amazon Glacier usando as regras 

de gerenciamento de ciclo de vida nos dados armazenados no Amazon S3. Você 

também pode usar a replicação entre regiões do Amazon S3 para copiar 

automaticamente objetos entre buckets do S3 em diferentes regiões da AWS de 

maneira assíncrona, fornecendo soluções de recuperação de desastres para a 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr.html
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continuidade do negócio.1 

 

O Amazon S3 não é adequado para todas as situações de armazenamento. 

Listadas a seguir estão algumas necessidades de armazenamento para as quais 

você deve considerar outras opções de armazenamento da AWS em vez do 

Amazon S3. 

 
Necessidade de 
armazenamento 

Solução Serviços 
alternativos da AWS 

Sistema de 

arquivos 
O Amazon S3 usa um namespace plano e não se 
destina a servir como um sistema de arquivos autônomo 
e compatível com POSIX. Em vez disso, considere o uso 
do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) como um 
sistema de arquivos. 

Amazon Elastic File 

System (EFS)  

Dados 

estruturados 

com consulta 

 

O Amazon S3 não oferece recursos de consulta para 

recuperar objetos específicos. Ao usar o Amazon S3, 

você precisa saber o nome exato do bucket e da chave 

dos arquivos que deseja recuperar do serviço. Assim, o 

Amazon S3 não pode ser usado como um banco de 

dados ou mecanismo de pesquisa por si só. Em vez 

disso, você pode emparelhar o Amazon S3 com o 

Amazon DynamoDB, Amazon CloudSearch ou Amazon 

Relational Database Service (Amazon RDS) para 

indexar e consultar metadados sobre os buckets e 

objetos do Amazon S3. 

Amazon 

DynamoDB 

Amazon RDS 

Amazon 

CloudSearch 

Dados que mudam 

rapidamente 

Dados que devem ser atualizados com muita frequência 

podem ser mais bem servidos por soluções de 

armazenamento que levam em conta latências de leitura 

e gravação, como volumes do Amazon EBS, Amazon 

RDS, Amazon DynamoDB ou bancos de dados 

relacionais que são executados no Amazon EC2. 

Amazon EBS 

Amazon DynamoDB 

Amazon RDS 

Dados de 

arquivamento 
Os dados que exigem o armazenamento de 

arquivamento criptografado com acesso de leitura pouco 

frequente com um longo objetivo de tempo de 

recuperação podem ser armazenados de maneira mais 

econômica no Amazon Glacier. 

Amazon Glacier 

Hospedagem de 

websites dinâmica 

 

Embora o Amazon S3 seja ideal para sites de conteúdo 

estático, os sites dinâmicos, que dependem da interação 

com o banco de dados ou usam scripts do lado do 

servidor, devem ser hospedados no Amazon EC2. 

Amazon EC2 

 
 

 

Desempenho 

Em cenários em que você usa o Amazon S3 de dentro do Amazon EC2 na 

mesma região, o acesso ao Amazon S3 do Amazon EC2 foi projetado para ser 

rápido. O Amazon S3 também foi projetado de maneira que as latências do lado 

do servidor sejam insignificantes em relação às latências da Internet. Além 

http://aws.amazon.com/efs/
http://aws.amazon.com/efs/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/cloudsearch/
http://aws.amazon.com/cloudsearch/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/glacier/
http://aws.amazon.com/ec2/
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disso, o Amazon S3 foi criado para ajustar a escala de armazenamento, 

solicitações e vários usuários a fim de dar suporte a um número extremamente 

grande de aplicações com escala para Web. Se você acessar o Amazon S3 usando 

vários segmentos de processo, múltiplas aplicações ou clientes 

simultaneamente, a taxa de transferência agregada total do Amazon S3 

normalmente terá sua escala ajustada para taxas que excedam, e muito, o que 

qualquer servidor individual pode gerar ou consumir. 
 

Para acelerar o upload de objetos grandes, você pode executar o multipart upload 

para fazer upload de um único conjunto de objetos como partes. Depois que 

todas as partes do objeto são carregadas, o Amazon S3 monta essas partes e cria 

o objeto.2 Ao usar o multipart upload, é possível obter uma taxa de transferência 

melhorada e uma rápida recuperação de qualquer problema de rede. Você 

também pode pausar e retomar uploads de objetos e começar a carregar um 

objeto no Amazon S3 enquanto ele ainda estiver sendo criado. 

 

Para agilizar o acesso a dados relevantes, muitos desenvolvedores emparelham o 

Amazon S3 com um mecanismo de busca, como o Amazon CloudSearch, ou com 

um banco de dados, como o Amazon DynamoDB ou o Amazon RDS. Nesses 

cenários, o Amazon S3 armazena as informações reais, e o mecanismo de busca ou 

o banco de dados funciona como o repositório de metadados associados (por 

exemplo, nome do objeto, tamanho, palavras-chave, etc.). Os metadados no banco 

de dados podem ser facilmente indexados e consultados, o que os torna muito 

eficazes na localização da referência de um objeto por meio de um mecanismo de 

busca ou de uma consulta de banco de dados. Assim, esse resultado pode ser 

usado para identificar e recuperar o próprio objeto do Amazon S3. 

 

Durabilidade e disponibilidade 

O armazenamento padrão do Amazon S3 e o armazenamento Standard-IA 

fornecem o mais alto nível de durabilidade e disponibilidade de dados na 

plataforma da AWS, armazenando seus dados de maneira automática e 

sincronizada em vários dispositivos e em várias instalações na região geográfica 

selecionada. A correção de erros é interna, e não há um ponto sequer de falha. O 

Amazon S3 foi projetado para sustentar a perda de dados simultânea em duas 

instalações, tornando-o adequado para funcionar como o armazenamento 

principal para dados críticos. Na verdade, o Amazon S3 foi projetado para 

99,999999999% (11 noves) de durabilidade por objeto e 99,99% de 

disponibilidade pelo período de um ano. 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/uploadobjusingmpu.html
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Além disso, você tem a escolha de habilitar a replicação entre regiões em cada 

bucket do Amazon S3. Depois de ativada, a replicação de regiões cruzadas 

copia objetos de forma automática em buckets em diferentes regiões da AWS 

de forma assíncrona, oferecendo 99,999999999% de durabilidade e 99,99% de 

disponibilidade nos objetos de origem e de destino do Amazon S3. 

 

Escalabilidade e elasticidade 

O Amazon S3 foi projetado para oferecer um nível muito alto de escalabilidade e 

elasticidade automaticamente. Diferente de um sistema de arquivos típico que 

enfrenta problemas ao armazenar um grande número de arquivos em um 

diretório, o Amazon S3 dá suporte um número praticamente ilimitado de 

arquivos em qualquer bucket. Além disso, diferente de uma unidade de disco com 

um limite em relação à quantidade total de dados que podem ser armazenados 

antes de você particionar os dados em unidades e/ou servidores, um bucket do 

Amazon S3 pode armazenar um número praticamente ilimitado de bytes. Você 

pode armazenar qualquer número de objetos (arquivos) em um único bucket, e o 

Amazon S3 gerenciará automaticamente a escalabilidade e a distribuição de 

cópias redundantes das informações para outros servidores e outros locais na 

mesma região, tudo isso usando a infraestrutura de alta performance da Amazon. 

 

Segurança 

O Amazon S3 é altamente seguro; Ele fornece vários mecanismos para um 

controle refinado do acesso aos recursos do Amazon S3 e suporta criptografia. 

 
Você pode gerenciar o acesso ao Amazon S3 por meio da concessão de 

permissões a outros usuários e contas da AWS para realizar operações de 

recurso, criando políticas de acesso padrão.3 

 

Você pode proteger os dados do Amazon S3 em repouso usando criptografia do 

lado do servidor, em que você solicita ao Amazon S3 que criptografe seu objeto 

antes de gravá-lo em discos nos datacenters e descriptografá-lo quando fizer o 

download do objeto ou usar criptografia do lado do cliente, em que você 

criptografa seus dados no lado do cliente e carrega os dados criptografados no 

Amazon S3.4, 5 Você pode proteger os dados em trânsito usando Secure Sockets 

Layer (SSL) ou criptografia do lado do cliente. 

O versionamento pode ser usado para preservar, recuperar e restaurar todas as 

versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. Com o 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/access-control-overview.html#access-control-resources-manage-permissions-basics
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html
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versionamento, você pode se recuperar facilmente de ações não intencionais do 

usuário e de falhas da aplicação. Além disso, você pode adicionar uma camada 

opcional de segurança, ativando Multi-Factor Authentication (MFA) Excluir para 

um bucket.6 Com essa opção ativada para um intervalo, duas formas de 

autenticação são necessárias para alterar o estado de versionamento do bucket 

ou excluir permanentemente uma versão de objeto: credenciais de conta válidas 

da AWS mais um código de seis dígitos (uma senha de uso único com base no 

tempo) de um dispositivo de token físico ou virtual. 

 
Para rastrear solicitações de acesso ao seu bucket, você pode ativar registro em 

log de acesso.7 Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única 

solicitação de acesso, como o solicitante, nome do depósito, tempo de 

solicitação, ação de solicitação, status de resposta e código de erro, se houver. As 

informações de log de acesso podem ser úteis em auditorias de segurança e 

acesso. Além disso, também podem ajudar a obter mais informações sobre sua 

base de clientes e a entender sua cobrança do Amazon S3. 

 

Interfaces 

O Amazon S3 fornece APIs de serviço da Web REST e SOAP baseadas em padrões 

para operações de gerenciamento e dados. Essas APIs permitem que os objetos do 

Amazon S3 sejam armazenados em buckets nomeados com exclusividade (pastas 

de nível superior). Cada objeto deve ter uma chave de objeto exclusiva (nome de 

arquivo) que funciona como um identificador para o objeto dentro desse bucket. 

Embora o Amazon S3 seja um armazenamento de objetos baseado na web em vez 

de um sistema de arquivos tradicional, é possível simular facilmente uma 

hierarquia de sistema de arquivos (folder1/folder2/file) no Amazon S3 criando 

nomes de chave de objeto que correspondam ao nome completo do caminho de 

cada arquivo. 

 
A maioria dos desenvolvedores cria aplicações no Amazon S3 usando um kit de 

ferramentas de alto nível ou um kit de desenvolvimento de software (SDK) que 

encapsula a API REST subjacente. Os SDKs da AWS estão disponíveis para 

Android, navegadores, iOS, Java, .NET, Node.js, PHP, Python, Ruby e Go. A 

interface da linha de comando AWS (AWS Command Line Interface, AWS CLI) 

integrada também proporciona um conjunto de comandos de arquivo de alto 

nível semelhante ao Linux para o Amazon S3 para operações comuns, como ls, 

cp, mv, sync, etc. Ao usar o recurso AWS CLI para Amazon S3, é possível 

realizar uploads e downloads recursivos usando um comando do Amazon S3 no 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html#MultiFactorAuthenticationDelete
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html#MultiFactorAuthenticationDelete
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/ServerLogs.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/ServerLogs.html
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nível de uma pasta, além de realizar transferências em paralelo. Você também 

pode usar o AWS CLI para acesso por linha de comando à API do Amazon S3 de 

nível inferior. Usando o Console de Gerenciamento da AWS, você pode criar e 

gerenciar facilmente buckets do Amazon S3, fazer upload e download de objetos e 

procurar conteúdo dos buckets do S3 usando uma interface do usuário simples 

baseada na Web. 

 
Além disso, você pode usar o recurso de notificação do Amazon S3 para receber 

notificações quando certos eventos ocorrerem em seu bucket. Atualmente, o 

Amazon S3 pode publicar eventos, como quando um novo objeto é criado ou 

excluído ou quando um objeto RRS é perdido. As notificações podem ser 

emitidas para os tópicos do Amazon Simple Notification Service (SNS), as filas 

do Amazon Simple Queue Service (SQS) e para as funções do AWS Lambda.8, 9, 10 

 

Modelo de custo 

Com o Amazon S3, você paga apenas pelo armazenamento realmente utilizado. 

Não há taxa mínima nem custo de configuração. O Amazon S3 tem três 

componentes de definição de preço: armazenamento (por GB ao mês), 

transferência de dados (por GB ao mês) e solicitações (por x mil solicitações ao 

mês). Para novos clientes, a AWS fornece o nível gratuito da AWS, que inclui até 

5 GB de armazenamento no Amazon S3, 20.000 solicitações de solicitações, 

2.000 solicitações de envio e 15 GB de transferência de dados a cada mês durante 

um ano, gratuitamente.11 Você pode encontrar informações sobre preços na 

página de definição de preço do Amazon S3.12 

 

Amazon Glacier 
O Amazon Glacier é um serviço de armazenamento em nuvem de custo 

extremamente baixo que fornece armazenamento altamente seguro, durável e 

flexível para backup online e arquivamento de dados. Com o Amazon Glacier, os 

clientes podem armazenar seus dados de forma confiável por apenas 0,01 USD 

por gigabyte por mês. O Amazon Glacier permite que você transfira cargas 

administrativas de operação e escalabilidade do armazenamento para a AWS e 

não precise mais se preocupar com planejamento de capacidade, 

provisionamento de hardware, replicação de dados, detecção e reparo de falhas 

de hardware ou migrações de hardware demoradas. 

Você armazena dados no Amazon Glacier como um arquivo morto. Um arquivo 

pode representar um único arquivo ou você pode combinar vários arquivos para 

http://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/sqs/
http://aws.amazon.com/lambda/
http://aws.amazon.com/free/
http://aws.amazon.com/s3/pricing/
http://aws.amazon.com/glacier/
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fazer upload deles como um único arquivo. A recuperação de um arquivo morto 

do Amazon Glacier requer o início de um trabalho. Você organiza os arquivos 

mortos em cofres. 

 
O Amazon Glacier foi projetado para ser usado com a Amazon Web Services. Você 

pode mover dados facilmente entre o Amazon Glacier e o Amazon S3 usando as 

políticas de ciclo de vida de dados. Você também pode usar os serviços do AWS 

Import/Export para acelerar a movimentação de grandes quantidades de dados para 

o Amazon Glacier usando dispositivos de armazenamento portáteis para transporte. 

 

Padrões de uso 

As organizações estão usando o Amazon Glacier para dar suporte a vários casos 

de uso. Esses casos de uso incluem arquivamento de informações corporativas, 

ativos de mídia e dados de pesquisa e científicos fora do local, além de 

preservação digital e substituição de fita magnética. 

 
O Amazon Glacier não é adequado para todas as situações de armazenamento. 

Listados a seguir estão algumas necessidades de armazenamento para as quais 

você deve considerar outras opções de armazenamento da AWS em vez do 

Amazon Glacier. 

 

 
Necessidade de 
armazenamento 

Solução AWS alternativo 
Serviços 

Dados que mudam 

rapidamente 

Dados que devem ser atualizados com muita 

frequência podem ser mais bem servidos por uma 

solução de armazenamento com latências de 

leitura/gravação mais baixas, como EBS, Amazon 

RDS, Amazon DynamoDB ou bancos de dados 

relacionais que são executados no Amazon EC2. 

Amazon EBS 

Amazon RDS 

Amazon 

DynamoDB 

Amazon EC2 

Acesso imediato Os dados armazenados no Amazon Glacier não são 

disponibilizados imediatamente. Como os trabalhos 

de recuperação normalmente precisam de 3 a 5 

horas para serem concluídos, caso você precise de 

acesso imediato aos dados do objeto, o Amazon S3 é 

uma opção melhor. 

Amazon S3 

 
 

 

 

Desempenho 

O Amazon Glacier é um serviço de armazenamento de baixo custo para 

http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/s3/
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armazenar dados pouco acessados e duradouros. Os trabalhos de 

recuperação do Amazon Glacier normalmente são concluídos em 3 a 5 horas. 

 
Você pode melhorar a experiência de upload para arquivos maiores usando um 

multipart upload para arquivos até cerca de 40 TB (o único arquivo limite).13 

Você pode fazer upload de partes separadas de um arquivo grande de forma 

independente, em qualquer ordem e em paralelo, para melhorar a experiência 

de upload de arquivos maiores. Você pode até realizar recuperações de 

intervalos nos arquivos armazenados no Amazon Glacier, especificando um 

intervalo ou parte do arquivo.14 A especificação de um intervalo de bytes para 

uma recuperação pode ajudar a controlar os custos de largura de banda, 

gerenciar os downloads de dados e recuperar uma parte segmentada de um 

grande arquivo. 

 

Durabilidade e disponibilidade 

O Amazon Glacier foi projetado para oferecer uma durabilidade anual média de 

99,999999999% (11 noves) para um arquivo. O serviço armazena dados de 

maneira redundante em várias instalações e em vários dispositivos em cada 

instalação. Para aumentar a durabilidade, o Amazon Glacier armazena de forma 

síncrona seus dados em várias instalações antes de confirmar o êxito no 

carregamento de um arquivo. Diferente dos sistemas tradicionais, que podem 

exigir verificações demoradas de dados e reparos manuais, o Amazon Glacier 

realiza verificações regulares e sistemáticas de integridade de dados e foi 

desenvolvido para se autocorrigir automaticamente. 

 

Escalabilidade e elasticidade 

O Amazon Glacier ajusta a escala para atender a requisitos de armazenamento 

crescentes e normalmente imprevisíveis. Um único arquivo está limitado a 40 

TB, embora não haja limite para o volume total de dados que você pode 

armazenar no serviço. Independentemente de você estar armazenando 

petabytes ou gigabytes, o Amazon Glacier ajusta a escala do armazenamento 

conforme necessário. 

 

  

http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/uploading-archive-mpu.html
http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/uploading-archive-mpu.html
http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/downloading-an-archive.html#downloading-an-archive-range
http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/downloading-an-archive.html#downloading-an-archive-range
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Segurança 

Por padrão, apenas você pode acessar os dados no Amazon Glacier. Se outras 

pessoas precisarem acessar seus dados, você poderá configurar o controle de 

acesso a dados no Amazon Glacier usando o AWS Identity and Access 

Management (IAM).15 Para fazer isso, você simplesmente cria uma política do 

IAM que especifica quais usuários dentro de uma conta têm direitos para 

operações em um determinado cofre. 

 
O Amazon Glacier utiliza criptografia do lado do servidor para criptografar 

todos os dados em repouso. O Amazon Glacier opera com o gerenciamento de 

chaves e proteção de chave usando uma das mais fortes cifras de bloco 

disponíveis, o Advanced Encryption Standard de 256 bits (AES-256). Os 

clientes que desejarem gerenciar suas próprias chaves podem criptografar os 

dados antes do upload. 

 
O Amazon Glacier permite que você bloqueie cofres nos quais é obrigatória a 

retenção de registros de longo prazo pelas regulamentações ou normas de 

conformidade. É possível definir controles de conformidade em cofres individuais 

do Amazon Glacier e executá-los usando políticas com bloqueios. Por exemplo, é 

possível especificar controles como "registros indeléveis" ou "retenção de dados 

baseada em tempo" em uma política de Vault Lock e então bloquear a política 

contra edições futuras. Quando bloqueada, a política se torna imutável, e o 

Amazon Glacier aplica os controles prescritos para ajudar você a alcançar seus 

objetivos de conformidade. 

 
Para ajudar a monitorar o acesso aos dados, o Amazon Glacier é integrado ao 

Amazon CloudTrail, permitindo que quaisquer chamadas de API feitas para o 

Amazon Glacier em sua conta da AWS sejam capturadas e armazenadas em arquivos 

de log que são entregues a um bucket do Amazon S3 especificado por você.16 

 

Interfaces 

Existem duas maneiras de usar o Amazon Glacier, cada uma com suas próprias 

interfaces. A API do Amazon Glacier oferece operações de gerenciamento e de dados. 

 
Primeiro, o Amazon Glacier fornece uma interface de serviços da Web REST 

baseada em padrões nativa e também SDKs Java e .NET. Você pode usar as 

ações do Console de Gerenciamento da AWS ou da API do Amazon Glacier 

para criar cofres a fim de organizar os arquivos no Amazon Glacier. Assim, 

https://aws.amazon.com/iam
https://aws.amazon.com/iam
http://aws.amazon.com/cloudtrail/
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você pode usar as ações da API do Amazon Glacier para fazer upload e 

recuperar arquivos, monitorar o status dos trabalhos e também para configurar 

o cofre para enviar uma notificação por meio do Amazon Simple Notification 

Service (Amazon SNS) quando um trabalho estiver concluído.17 

 

Segundo, o Amazon Glacier pode ser utilizado como uma classe de 

armazenamento no Amazon S3 usando um gerenciamento de ciclo de vida do 

objeto que oferece arquivamento automático e controlado por políticas do 

Amazon S3 para o Amazon Glacier. Basta definir uma ou mais regras de ciclo 

de vida para um bucket do Amazon S3, definindo quais objetos devem ser 

migrados para o Amazon Glacier e quando. Você pode especificar um período 

absoluto ou relativo (inclusive 0 dia) depois do qual os objetos especificados do 

Amazon S3 devem ser migrados para o Amazon Glacier. A API do Amazon S3 

agora inclui uma nova operação RESTORE, e o processo de recuperação do 

Amazon Glacier usando RESTORE leva as mesmas 3 a 5 horas que outras 

recuperações do Amazon Glacier. Recuperação coloca uma cópia do objeto 

recuperado no armazenamento do Amazon S3 RRS por um período de retenção 

especificado; o objeto arquivado original permanece armazenado no Amazon 

Glacier. Para obter mais informações sobre como usar o Amazon Glacier do 

Amazon S3, consulte a seção Gerenciamento de ciclo de vida de objetos do 

Amazon S3 Developer Guide.18 

 
Ao usar o Amazon Glacier como uma classe de armazenamento no Amazon S3, 

você utiliza a API do Amazon S3 e, ao usar o Amazon Glacier “nativo”, você 

usa a API do Amazon Glacier. Objetos arquivados no Amazon Glacier usando o 

Amazon S3 só podem ser listados e recuperados usando a API do Amazon S3 

ou o AWS Management Console - você não pode vê-los como arquivos em um 

cofre do Amazon Glacier. 

 

Modelo de custo 

Com o Amazon Glacier, você só paga por aquilo que usa e não existe taxa 

mínima. No uso normal, o Amazon Glacier tem três componentes de definição de 

preço: armazenamento (por GB ao mês), transferência de dados (por GB ao mês) 

e solicitações (por mil solicitações de UPLOAD e RECUPERAÇÃO ao mês). 

 
O Amazon Glacier foi projetado com a expectativa de que as recuperações sejam 

raras e incomuns, e os dados permanecerão armazenados por períodos 

prolongados. Você pode recuperar até 5% de seu armazenamento mensal médio 

http://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/sns/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html
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(calculado proporcionalmente por dia) gratuitamente por mês. Se você recuperar 

mais que essa quantidade de dados em um mês, haverá uma cobrança adicional 

de recuperação (por GB). Uma cobrança rateada (por GB) também se aplica para 

itens excluídos antes de 90 dias. Você pode obter informações de preço na página 

de definição de preço do Amazon Glacier.19 
 
 
 
 
 

Amazon EBS 

Os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornecem 

armazenamento em nível de bloco durável para uso com instâncias do Amazon 

EC2 (máquinas virtuais). Os volumes do Amazon EBS são armazenamento fora 

da instância que persiste independentemente da vida útil de uma única instância 

do Amazon EC2. Depois que um volume do Amazon EBS é conectado a uma 

instância do EC2, você pode usar o volume do EBS como uma unidade de disco 

rígido físico, normalmente o formatando com o sistema de arquivos da sua 

preferência e usando a interface de E/S de arquivos fornecida pelo sistema 

operacional da instância. Para Amazon Machine Images (AMI) que são 

compatíveis com o Amazon EBS, você pode usar um volume do Amazon EBS 

para inicializar uma instância do Amazon EC2. Você também pode associar 

vários volumes do Amazon EBS a uma única instância do Amazon EC2. Observe, 

no entanto, que qualquer volume único do Amazon EBS pode ser associado a 

apenas uma instância do Amazon EC2 a qualquer momento. 

 
O Amazon EBS também fornece a capacidade de criar instantâneos pontuais de 

volumes, que são mantidos no Amazon S3. Esses snapshots podem ser usados 

como o ponto de partida para novos volumes do Amazon EBS e para proteger 

dados para uma durabilidade a longo prazo. O mesmo snapshot pode ser usado 

para criar instâncias de quantos volumes você precisar. Esses snapshots podem 

ser copiados nas regiões da AWS, facilitando a utilização de várias regiões da 

AWS para expansão geográfica, migração de datacenters e recuperação de 

desastres. Os tamanhos dos volumes do Amazon EBS variam de 1 GB a 16 TB e 

são alocados em incrementos de 1 GB. 

  

http://aws.amazon.com/glacier/pricing/
http://aws.amazon.com/ebs/
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Padrões de uso 

O Amazon EBS é destinado a dados que mudam com relativa frequência e exigem 

persistência de longo prazo. O Amazon EBS é adequado para uso como 

armazenamento primário para um banco de dados ou sistema de arquivos ou para 

qualquer aplicativo que exija acesso ao armazenamento bruto em nível de bloco. 

Dos diferentes tipos de volume do Amazon EBS, o Amazon EBS Magnetic é 

adequado para dados acessados com pouca frequência. O Amazon EBS General 

Purpose, que é de drive de estado sólido (SSD), é adequado para volumes de 

inicialização e bancos de dados pequenos e médios. O IOPS provisionado do 

Amazon EBS (também suportado por SSD) é adequado para uso com cargas de 

trabalho intensivas de E/S, bancos de dados relacionais e bancos de dados NoSQL. 

 
O Amazon EBS não é ideal para todas as situações de armazenamento. Abaixo 

estão listadas algumas necessidades de armazenamento para as quais você deve 

considerar outras opções de armazenamento da AWS em vez do Amazon EBS. 

 

Necessidade de 
armazenamento 

Solução Serviços da AWS 

Armazenamento 
temporário 

Considere utilizar volume locais de armazenamento de 
instâncias para necessidades como discos de rascunho, 
buffers, filas e caches. 

Armazenamento de 
instâncias locais da 
Amazon 

Armazenamento 
resiliente 

Se você precisar de armazenamento resiliente, use o 
Amazon S3. O armazenamento Amazon S3 padrão foi 
projetado para uma durabilidade anual de 
99,999999999% por objeto. Você pode até mesmo decidir 
tirar um instantâneo dos volumes do EBS. Esse snapshot 
é então salvo no Amazon S3, fornecendo assim a 
durabilidade do Amazon S3. 

Amazon S3 

Dados estáticos ou 
conteúdo da Web 

Caso os dados não sejam alterados com frequência, o 
Amazon S3 pode representar uma solução mais 
econômica e escalável para o armazenamento dessas 
informações fixas. Além disso, o conteúdo da web servido 
no Amazon EBS requer um servidor da web em execução 
no Amazon EC2; por outro lado, você pode entregar 
conteúdo da web diretamente do Amazon S3. 

Amazon S3 

 

 

Desempenho 

Conforme descrito anteriormente, o Amazon EBS oferece três tipos de volume: 

Volumes magnéticos, de uso geral (com suporte a SSD) e IOPS provisionados 

(com backup de SSD). Eles diferem em características de desempenho e modelo 

de preços, permitindo que você adapte seu desempenho de armazenamento e 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/s3/
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custo às necessidades de seus aplicativos. Você pode associar e distribuir vários 

volumes de qualquer tipo para aumentar a performance de E/S disponível para 

seus aplicativos do Amazon EC2. 

 
Os volumes magnéticos oferecem armazenamento econômico para aplicativos 

com requisitos de E/S moderados ou radicais. Volumes magnéticos são 

projetados para fornecer aproximadamente 100 operações de entrada/saída por 

segundo (IOPS) em média, com uma capacidade de esforço máximo para 

estourar centenas de IOPS. Os volumes magnéticos também são adequados para 

uso como volumes de inicialização, em que o recurso de intermitência fornece 

períodos de inicialização rápidos de instâncias. 

 

Os volumes de uso geral (SSD) oferecem armazenamento econômico, ideal para 

uma ampla variedade de cargas de trabalho. Esses volumes proporcionam 

latências de milissegundos de um dígito, capacidade de intermitência de 3.000 

IOPS por períodos estendidos de tempo e um desempenho basal de 3 IOPS/GB até 

um máximo de 10.000 IOPS (em 3.334 GB). Volumes de uso geral (SSD) podem 

variar em tamanho de 1 GB a 16 TB. Os volumes de uso geral (SSD) têm um limite 

da taxa de transferência de 128 MB/segundo para volumes menores ou iguais a 

170 GB; para volumes acima de 170 GB, esse limite aumenta a uma taxa de 128 

MB/segundo por TB para um máximo de 160 MB/segundo (com 214 GB ou mais). 

 
Os volumes de IOPS provisionados (SSD) são projetados para fornecer alto 

desempenho previsível para cargas de trabalho intensivas de E/S, como cargas de 

trabalho de banco de dados sensíveis ao desempenho de armazenamento e 

consistência na taxa de transferência de E/S de acesso aleatório. Você especifica 

uma taxa de IOPS ao criar um volume e, em seguida, o Amazon EBS oferece até 

10% do desempenho de IOPS provisionado, 99,9% do tempo em um determinado 

ano. Um volume de IOPS provisionado (SSD) pode variar em tamanho, de 4 GB a 

16 TB, e você pode provisionar até 20.000 IOPS por volume. A proporção de 

IOPS provisionada para o tamanho do volume solicitado pode ser no máximo 30; 

por exemplo, um volume com 3.000 IOPS deve ter pelo menos 100 GB de 

tamanho. Os volumes de IOPS provisionados (SSD) têm um intervalo de limite da 

taxa de transferência de 256 KB para cada IOPS provisionado, até um máximo de 

320 MB/segundo (a 1.280 IOPS). 

 
Como os volumes do Amazon EBS são dispositivos conectados à rede, outras 

E/S de rede executadas por uma instância do Amazon EC2 e também a carga 
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total na rede compartilhada, podem afetar o desempenho de volumes 

individuais do Amazon EBS. Para permitir que suas instâncias do Amazon EC2 

utilizem completamente as IOPS provisionadas em um volume do Amazon EBS, 

você pode iniciar tipos de instância selecionados do Amazon EC2 como 

instâncias otimizadas do Amazon EBS. As instâncias otimizadas para o Amazon 

EBS oferecem uma taxa de transferência dedicada entre o Amazon EC2 e o 

Amazon EBS, com velocidades de 500 Mbps a 4.000 Mbps, dependendo do tipo 

de instância usada. Quando associados a instâncias otimizadas do Amazon EBS, 

os volumes de IOPS provisionados são projetados para fornecer dentro de 10% 

do desempenho de IOPS provisionados 99,9% do tempo. Os volumes recém-

criados do EBS recebem sua máxima performance no momento em que estão 

disponíveis e não requerem inicialização (anteriormente conhecido como pré-

aquecimento). Entretanto, você deve inicializar os blocos de armazenamento nos 

volumes que foram restaurados de snapshots antes que possa acessar o bloco.20 

 

Usando o Amazon EC2 com o Amazon EBS, você pode aproveitar muitas das 

mesmas técnicas de otimização de desempenho de disco que você usaria com 

servidores no local e armazenamento. Por exemplo, conectando vários volumes do 

Amazon EBS a uma única instância do Amazon EC2, você pode particionar a carga 

de E/S total do aplicativo alocando um volume para os dados de log do banco de 

dados, um ou mais volumes para o armazenamento de arquivos de banco de dados 

e outros volumes para os dados do sistema de arquivos. Cada volume separado do 

Amazon EBS pode ser configurado como uso geral do Amazon EBS (SSD), IOPS 

provisionados (SSD) ou magnético conforme necessário. Como alternativa, você 

pode distribuir os dados em vários volumes do Amazon EBS provisionados de 

maneira semelhante usando o RAID 0 (distribuição de disco) ou um software 

gerenciador de volumes lógicos, o que agrega IOPS disponíveis, taxa de 

transferência do volume total e tamanho do volume total. 

 

Durabilidade e disponibilidade 

Os volumes do Amazon EBS foram projetados para alta disponibilidade e 

confiabilidade. Os dados de volume do Amazon EBS são replicados em vários 

servidores em uma única zona de disponibilidade para evitar a perda de dados 

causada pela falha de qualquer componente único. A durabilidade do volume do 

Amazon EBS depende do tamanho do volume e da quantidade de dados que 

foram alterados desde o último instantâneo. Os snapshots do Amazon EBS são 

backups incrementais e pontuais, que contêm apenas os blocos de dados 

alterados desde o snapshot mais recente. Os volumes do Amazon EBS são 
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projetados para ter uma taxa anual de falhas (AFR) entre 0,1% e 0,2%, onde falha 

significa uma perda completa ou parcial do volume, dependendo do tamanho e 

do desempenho do volume. Essa AFR torna os volumes EBS 20 vezes mais 

confiáveis que unidades de disco normais do mercado, que falham com uma AFR 

de cerca de 4%. O EBS também suporta um recurso de instantâneo, que é uma 

boa maneira de fazer backups point-in-time de seus dados. 

 
Para maximizar a durabilidade e a disponibilidade dos dados do Amazon EBS, 

você deve criar snapshots dos volumes do Amazon EBS com frequência. (Para 

consistência de dados, recomendamos pausar rapidamente qualquer operação de 

gravação no volume ou desmontar o volume, enquanto o comando snapshot é 

emitido. Você pode continuar usando tranquilamente o volume enquanto o 

snapshot é concluído.) Se houver uma falha do volume do Amazon EBS, todos os 

snapshots desse volume permanecerão intactos e permitirão que você recrie o 

volume a partir do último ponto de snapshot. Como um volume do Amazon EBS 

é criado em uma determinada zona de disponibilidade, o volume permanecerá 

indisponível se a zona de disponibilidade propriamente dita estiver indisponível. 

No entanto, um instantâneo do Amazon EBS de um volume está disponível em 

todas as zonas de disponibilidade de uma região, e você pode usar um snapshot 

do Amazon EBS para criar um ou mais novos volumes do Amazon EBS em 

qualquer zona de disponibilidade na região. Os snapshots do Amazon EBS 

também podem ser copiados de uma região para outra e podem ser facilmente 

compartilhados com outras contas de usuário. Assim, os snapshots do Amazon 

EBS fornecem um clone de disco ou mecanismo de imagem de disco fácil de usar 

para backup, compartilhamento e recuperação de desastres. 

 

Escalabilidade e elasticidade 

Usando-se o Console de Gerenciamento da AWS ou a API do Amazon EBS, você 

pode provisionar e liberar de forma fácil e rápida os volumes do Amazon EBS para 

ajustar a escala, dadas as demandas de armazenamento total. Embora volumes 

individuais do Amazon EBS não possam ser redimensionados, se você achar que 

precisa de armazenamento adicional, terá duas maneiras de expandir a quantidade 

de espaço do Amazon EBS disponível para sua instância do Amazon EC2. 

 
A abordagem mais simples é criar e associar um novo volume do EBS e começar a 

usá-lo com os já existentes. No entanto, se precisar expandir o tamanho de um 

único volume do Amazon EBS, você poderá redimensionar efetivamente um 

volume usando um snapshot conforme descrito a seguir: 
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1. Separe o volume original do Amazon EBS. 

2. Crie um snapshot dos dados do volume do Amazon EBS originais no 

Amazon S3. 

3. Crie um novo volume do Amazon EBS com base no snapshot, mas 

especifique um tamanho maior do que o do volume original. 

4. Associe o volume novo, maior, à instância do Amazon EC2 no lugar do 

original. (Em muitos casos, um utilitário no nível do sistema operacional 

deve ser usado para expandir o sistema de arquivos.) 

5. Exclua o volume original do Amazon EBS. 
 
 
 

Segurança 

O IAM permite o controle de acesso para seus volumes do Amazon EBS, 

permitindo que você especifique quem pode acessar quais volumes do EBS. 

 

A criptografia do Amazon EBS oferece criptografia ininterrupta de volumes de 

dados e snapshots do EBS, eliminando a necessidade de criar e gerenciar uma 

infraestrutura de gerenciamento de chaves segura. A criptografia EBS permite a 

segurança de dados em repouso, criptografando seus volumes de dados e 

snapshots usando as chaves ou chaves gerenciadas pela Amazon que você cria e 

gerencia usando o AWS Key Management Service (AWS KMS). Além disso, a 

criptografia ocorre nos servidores que hospedam instâncias do Amazon EC2, 

fornecendo criptografia de dados à medida que se movem entre instâncias do 

EC2 e volumes de dados do EBS. 

 
O controle de acesso, juntamente com a criptografia, oferece uma robusta 

estratégia de segurança de defesa completa para seus dados. Para obter mais 

informações, consulte Criptografia do Amazon EBS no Guia do usuário do 

Amazon EBS.21 

 

Interfaces 

A Amazon oferece uma API de gerenciamento REST para o Amazon EBS, bem 

como suporte para operações do EBS nos AWS SDKs e na AWS Command 

Library Interface (CLI). As ações da API e as operações do Amazon EBS são 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html
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usadas para criar, excluir, descrever, conectar e desconectar volumes do EBS 

para suas instâncias do Amazon EC2; criar, excluir e descrever snapshots do 

Amazon EBS para o Amazon S3; e copiar snapshots de uma região para outra. 

Caso você prefira trabalhar com uma interface de usuário, o Console de 

Gerenciamento da AWS oferece todos os recursos da API em uma interface de 

navegador fácil de usar. Independentemente de como você cria o volume do 

Amazon EBS, todo o armazenamento é alocado no momento da criação do 

volume, e a cobrança é feita por esse armazenamento alocado, mesmo que não 

tenha gravado dados nele. 

 
O Amazon EBS não oferece uma API de dados. Na verdade, o Amazon EBS 

apresenta uma interface de dispositivo de bloco para a instância do Amazon 

EC2. Ou seja, na instância do Amazon EC2, um volume do Amazon EBS aparece 

como uma unidade de disco local. Para gravar e ler os dados nos volumes do 

Amazon EBS, você usa as interfaces de E/S do sistema de arquivos nativo do 

sistema operacional da sua preferência. 

 

Modelo de custo 

Assim como em outros serviços da AWS, no Amazon EBS, na maioria dos cenários, 

você paga apenas pelo que usa. A definição de preço do Amazon EBS tem três 

componentes: armazenamento provisionado, solicitações de E/S e armazenamento 

de snapshot. Os volumes magnéticos do Amazon EBS são cobrados por GB-mês de 

armazenamento provisionado e por milhão de solicitações de E/S. Os volumes de 

uso geral (SSD) do Amazon EBS são cobrados por GB de armazenamento 

provisionado por mês e os volumes de IOPS provisionados (SSD) do Amazon EBS 

são cobrados por GB - mês de armazenamento provisionado e por IOPS 

provisionado - mês. Para todos os tipos de volume, os snapshots do Amazon EBS 

são cobrados por GB ao mês de dados armazenados. Uma cópia do snapshot do 

Amazon EBS é cobrada pelos dados transferidos entre as regiões e pelas cobranças 

do snapshot do Amazon EBS padrão na região de destino. 

 
É importante lembrar que, para volumes do Amazon EBS, a cobrança é feita pelo 

armazenamento provisionado (alocado), independentemente de usá-lo ou não. 

Para snapshots do Amazon EBS, a cobrança só é feita pelo armazenamento 

efetivamente usado (consumido). Observe que os snapshots do Amazon EBS são 

incrementais e compactados, portanto, o armazenamento usado em qualquer 

snapshot é geralmente muito menor do que o armazenamento consumido para 

um volume do Amazon EBS. 
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Observe que não há cobrança pela transferência de informações entre as diversas 

opções de armazenamento da AWS (ou seja, uma instância do Amazon EC2 

transferindo informações entre o Amazon EBS, Amazon S3, Amazon RDS, etc.), 

desde que as opções de armazenamento estejam na mesma região da AWS. 

 
Você pode obter informações de preço para o Amazon EBS na página de 

Definição de preço do Amazon EBS.22 

 
 
 
 

 

Armazenamento de instâncias do 
Amazon EC2 

Volumes de armazenamento de instâncias do Amazon EC2 (também chamadas de 

unidades efêmeras) fornecem armazenamento temporário em nível de bloco para 

muitos tipos de instância do Amazon EC2.23 Esse armazenamento consiste em um 

bloco de armazenamento em disco pré-configurado e pré-anexado no mesmo 

servidor físico que hospeda a instância do Amazon EC2 para o qual o bloco fornece 

armazenamento. A quantidade de armazenamento em disco fornecida varia de 

acordo com o tipo de instância Amazon EC2. Nas famílias de instâncias do 

Amazon EC2 que oferecem armazenamento de instâncias, as instâncias maiores 

tendem a oferecer volumes de armazenamento de instâncias maiores. 

 
Observe que alguns tipos de instâncias, como as instâncias micro (t1, t2) e as 

instâncias do computação otimizada C4, usam o armazenamento do Amazon EBS 

somente sem armazenamento de instâncias. Observe também que as instâncias 

que usam o Amazon EBS para o dispositivo raiz (em outras palavras, que 

inicializam a partir do Amazon EBS) não expõem os volumes de armazenamento 

da instância por padrão. Você poderá escolher expor os volumes de 

armazenamento de instâncias no momento da ativação da instância especificando 

um mapeamento de dispositivo de bloco. Para obter mais informações, consulte 

Mapeamento de dispositivo de bloco no Guia do usuário do Amazon EC2.24 

 

Além disso, as famílias de instâncias do Amazon EC2 com armazenamento 

otimizado (I2) e armazenamento denso (D2) fornecem armazenamento de instância 

com finalidade específica voltado para casos de uso específicos. Instâncias I2 

fornecem armazenamento de instâncias com suporte a SSDs muito rápido, capaz de 

http://aws.amazon.com/ebs/pricing/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/block-device-mapping-concepts.html
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suportar mais de 365.000 IOPS de leitura aleatória e 315.000 IOPS de primeira 

gravação, e as instâncias I2 são otimizadas para desempenho de E/S aleatório muito 

alto e baixo custo por IOPS. Em contraste, as instâncias D2 são otimizadas para 

densidade de armazenamento muito alta, baixo custo de armazenamento e alto 

desempenho de E/S sequencial, oferecendo desempenho de leitura de até 

3,5 GB/segundo e desempenho de gravação de 3,1 GB/segundo com tamanho de 

bloco de 2 MB e até 48 terabytes de armazenamento local baseado em HDD. 

 

Padrões de uso 

Em geral, os volumes locais de armazenamento de instâncias EC2 são ideais 

para o armazenamento temporário de informações que mudam continuamente, 

como buffers, caches, dados de rascunho e outros conteúdos temporários, ou 

para dados replicados em toda a frota de instâncias, como um pool com 

balanceamento de carga de servidores Web. O armazenamento de instâncias do 

Amazon EC2 é bem adequado para essa finalidade. Ele consiste no dispositivo 

de inicialização da máquina virtual (apenas para AMIs de armazenamento de 

instâncias), além de um ou mais volumes adicionais dedicados à instância do 

Amazon EC2 (para AMIs do Amazon EBS e AMIs do armazenamento de 

instâncias). Esse armazenamento só pode ser utilizado em uma única instância 

do Amazon EC2 durante a vida útil da instância. Observe que, ao contrário dos 

volumes do Amazon EBS, os volumes de armazenamento de instâncias não 

podem ser desassociar ou associar a outra instância. 

 
Para E/S alta e armazenamento intenso, use o armazenamento de instâncias do 

Amazon EC2 voltado para esses casos de uso. Instâncias de E/S altas (a família I2) 

fornecem volumes de armazenamento de instância suportados por SSD e são 

ideais para muitas cargas de trabalho de banco de dados de alta performance. 

Entre as aplicações de exemplo estão bancos de dados NoSQL, como o Cassandra 

e o MongoDB, bancos de dados em cluster e sistemas de processamento de 

transações online (OLTP), e similares. As instâncias de alto armazenamento 

(família D2) dão suporte a uma densidade de armazenamento mais alta por 

instância do Amazon EC2 e são adequados para aplicações que aproveitam o alto 

desempenho de E/S sequencial em conjuntos de dados muito grandes. Entre as 

aplicações de exemplo estão data warehouses, nós de armazenamento do 

Hadoop/MapReduce, sistemas de arquivos paralelos e similares. 

Os aplicativos que usam armazenamento de instâncias para dados persistentes 

normalmente oferecem durabilidade de dados por meio da replicação ou 

copiando periodicamente dados para o armazenamento durável. 
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Os volumes de armazenamento de instâncias do Amazon EC2 não são 

adequados para todas as situações de armazenamento. Listadas a seguir 

estão algumas necessidades de armazenamento para as quais você deve 

considerar outras opções de armazenamento da AWS em vez de volumes 

de armazenamento de instâncias do Amazon EC2. 

Necessidade de 
armazenamento 

Solução Serviços da 
AWS 

Armazenamento 
persistente 

Se você precisar de armazenamento em disco virtual 

persistente semelhante a uma unidade de disco físico para 

arquivos ou outros dados que devem persistir por mais 

tempo do que a vida útil de uma única instância do Amazon 

EC2, os volumes do Amazon EBS ou Amazon S3 serão 

mais adequados. 

Amazon EC2 

Amazon EBS 

Amazon S3 

Armazenamento de 
banco de dados 
relacional 

Na maioria dos casos, bancos de dados relacionais exigem 

um armazenamento que vá além da vida útil de uma única 

instância do Amazon EC2, tornando os volumes do 

Amazon EBS a escolha natural. 

Amazon EC2 
Amazon EBS 

Armazenamento 
compartilhado 

Os volumes de armazenamento de instâncias são 

dedicados a uma única instância Amazon EC2 e não 

podem ser compartilhados com outros sistemas ou 

usuários. Caso você precise de um armazenamento que 

possa ser desassociado de uma instância e conectado a 

uma instância diferente, ou caso precise compartilhar 

dados mais facilmente, os volumes do Amazon EFS, 

Amazon S3 ou Amazon EBS são a melhor escolha. 

Amazon EFS 
Amazon S3 
Amazon EBS 

Snapshots Caso você precise da praticidade, da durabilidade a longo 

prazo e da capacidade de compartilhar snapshots em disco 

pontuais, os volumes do Amazon EBS são a melhor opção. 

Amazon EBS 

 

Desempenho 

Os volumes de armazenamento de instâncias sem SSD na maioria das famílias 

de instâncias do Amazon EC2 têm características semelhantes às dos volumes do 

Amazon EBS padrão. Como a máquina virtual da instância do Amazon EC2 e os 

volumes locais de armazenamento de instâncias estão no mesmo servidor físico, 

a interação com esse armazenamento é muito rápida, especialmente para acesso 

sequencial. Para aumentar as IOPS agregadas, ou melhorar a taxa de 

transferência do disco sequencial, vários volumes de armazenamento de 

instâncias podem ser agrupados usando o software RAID 0 (distribuição de 

disco). Como a largura de banda dos discos não é limitada pela rede, a taxa de 

transferência sequencial agregada para vários volumes de instâncias pode ser 

maior do que para o mesmo número de volumes do Amazon EBS. 

  

http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/efs/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/ebs/
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Por causa do modo como o Amazon EC2 virtualiza os discos, a primeira operação 

de gravação em qualquer local em um volume de armazenamento de instâncias 

ocorre mais lentamente que as gravações subsequentes. Para a maioria das 

aplicações, é aceitável a amortização desse custo ao longo da vida útil da 

instância. Entretanto, caso precise de alto desempenho de disco, é recomendável 

que você pré-aqueça suas unidades realizando gravações em todos os locais da 

unidade antes do uso para a produção. Os tipos de instância I2, R3 e HI1 usam 

backup de SSD de conexão direta que fornece máxima performance no momento 

do lançamento, sem pré-tratamento. 

 
Além disso, os volumes suportados pelo armazenamento de instâncias R3 e I2 

suportam o comando TRIM nas instâncias do Linux. Para esses volumes, você 

pode usar TRIM para notificar o controlador de SSD sempre que não precisar 

mais dos dados que acabou de gravar. Essa notificação permite que o 

controlador libere espaço, o que pode reduzir a amplificação da gravação e 

aumentar o desempenho. 

 
Os volumes de armazenamento de instâncias SSD nas instâncias de E/S 

elevada do Amazon EC2 oferecem de dezenas de milhares a centena de 

milhares IOPS aleatórias de baixa latência e 4 KB. Por causa das características 

da E/S dos dispositivos SSD, o desempenho da gravação pode ser variável. 

Para obter mais informações, consulte Instâncias de E/S elevadas no Guia do 

usuário do Amazon EC2.25 

 
Os volumes de armazenamento de instâncias em instâncias de alto 

armazenamento do Amazon EC2 fornecem uma densidade de armazenamento 

muito elevada e alto desempenho sequencial de leitura e gravação. Para obter 

mais informações, consulte Instâncias de alto armazenamento no Guia do 

usuário do Amazon EC2.26 

 

Durabilidade e disponibilidade 

Os volumes locais de armazenamento de instâncias do Amazon EC2 não devem 

ser usados como um armazenamento em disco durável. Diferente dos dados de 

volume do Amazon EBS, os dados em volumes de armazenamento de instâncias 

persistem apenas durante a vida útil da instância do Amazon EC2 associada. 

Essa funcionalidade significa que os dados nos volumes de armazenamento de 

instâncias persistem nas reinicializações de instâncias ordenadas, mas se a 

instância do Amazon EC2 for parada e reiniciada, for encerrada ou falhar, todos 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/i2-instances.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/high_storage_instances.html


Amazon Web Services – Visão geral dos serviços de armazenamento da AWS Novembro de 2015 

Página 27 de 45 

 

  

os dados nos volumes de armazenamento de instâncias serão perdidos. Para 

obter mais informações sobre o ciclo de vida de uma instância do Amazon EC2, 

consulte Ciclo de vida da instância no Guia do usuário do Amazon EC2.27 

 

Você não deve usar volumes locais de armazenamento de instâncias para 

dados que devam persistir com o passar do tempo, como um arquivo 

permanente ou um armazenamento de banco de dados, sem fornecer 

persistência de dados por meio da replicação ou da cópia periódica dos dados 

em um armazenamento durável, como o Amazon EBS ou o Amazon S3. 

Observe que essa recomendação de uso também se aplica aos volumes de 

armazenamento de instâncias com SSD especiais e de alta densidade nos 

tipos de instância de E/S e de alto armazenamento. 

 

Escalabilidade e elasticidade 

O número e a capacidade de armazenamento dos volumes locais de 

armazenamento de instâncias do Amazon EC2 são fixos e definidos pelo tipo de 

instância. Embora você não possa aumentar nem diminuir o número de volumes 

de armazenamento de instâncias em uma única instância do Amazon EC2, esse 

armazenamento continua escalável e elástico; é possível ajustar a escala do 

volume total do armazenamento de instâncias aumentando ou diminuindo o 

número de instâncias do Amazon EC2 em execução. 

 
Para conseguir elasticidade total de armazenamento, inclua uma das 

outras opções de armazenamento adequadas, como o Amazon S3 ou 

Amazon EFS na estratégia de armazenamento do Amazon EC2. 

 

Segurança 

O IAM ajuda a controlar com segurança quais usuários podem realizar 

operações como ativação e desativação de instâncias do EC2 em sua conta, e os 

volumes de armazenamento de instâncias só podem ser montados e acessados 

pelas instâncias do EC2 às quais pertencem. Além disso, quando você 

interromper ou terminar uma instância, as aplicações e dados no 

armazenamento da instância serão apagados, de modo que nenhuma outra 

instância tenha acesso ao armazenamento da instância no futuro. 

 
O acesso a uma instância do EC2 é controlado pelo sistema operacional 

convidado. Se estiver preocupado com a privacidade de dados confidenciais 

armazenados em um volume de armazenamento de instâncias, é recomendável 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html
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a criptografia dos dados para proteção extra. Isso é possível usando suas 

próprias ferramentas de criptografia ou usando ferramentas de terceiros 

disponíveis no AWS Marketplace.28 

 

Interfaces 

Não há APIs de gerenciamento à parte para volumes de armazenamento de 

instâncias do Amazon EC2. Em vez disso, os volumes de armazenamento de 

instâncias são especificados usando os recursos de mapeamento de dispositivos 

de bloco da API Amazon EC2 e do Console de Gerenciamento da AWS. Você não 

pode criar nem destruir volumes de armazenamento de instâncias, mas pode 

controlar se eles são ou não expostos à instância do Amazon EC2 e qual nome de 

dispositivo é mapeado para cada volume. 

 

Também não há APIs de dados à parte para volumes de armazenamento de 

instâncias. Assim como os volumes do Amazon EBS, os volumes de 

armazenamento de instâncias apresentam uma interface de dispositivo de bloco 

para a instância do Amazon EC2. Ou seja, na instância do Amazon EC2, um 

volume do Amazon EBS aparece como uma unidade de disco local. Para gravar e 

ler os dados nos volumes do armazenamento de instâncias, você usa as interfaces 

de E/S do sistema de arquivos nativo do sistema operacional da sua preferência. 

 
Em alguns casos, um dispositivo de volume de armazenamento de instâncias local 

é conectado a uma instância do Amazon EC2 na ativação, mas deve ser formatado 

com um sistema de arquivos apropriado e montado antes do uso. Além disso, 

acompanhe atentamente os mapeamentos de dispositivos de bloco. Não há uma 

maneira simples de um aplicativo em execução em uma instância do Amazon EC2 

determinar qual dispositivo de bloco é um volume de armazenamento de 

instâncias (efêmero) e qual é um volume do Amazon EBS (persistente). 

 

Modelo de custo 

O custo da instância do Amazon EC2 inclui todos os volumes do armazenamento 

de instâncias locais, caso o tipo de instância os forneça. Embora não haja 

cobrança adicional pelo armazenamento de dados em volumes locais de 

armazenamento de instâncias, os dados transferidos para e de volumes de 

armazenamento de instâncias do Amazon EC2 de outras zonas de 

disponibilidade ou de fora da região do Amazon EC2 podem gerar cobranças de 

transferência de dados; haverá cobranças adicionais pelo uso de qualquer 

https://aws.amazon.com/marketplace
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armazenamento persistente, como Amazon S3, Amazon Glacier, volumes do 

Amazon EBS e snapshots do Amazon EBS. Você pode encontrar informações 

sobre preços do Amazon EC2, do Amazon EBS e da transferência de dados na 

página de Definição de preço do Amazon EC2.29 

 
 
 
 

 

AWS Storage Gateway 

O serviço AWS Storage Gateway conecta uma aplicação de software local ao 

armazenamento na nuvem para propiciar a integração de armazenamento 

perfeita e segura entre o ambiente de TI local de uma organização e a 

infraestrutura de armazenamento da AWS. O serviço permite armazenar dados 

com segurança na Nuvem AWS para um armazenamento escalável e econômico. 

O AWS Storage Gateway dá suporte a protocolos de armazenamento padrões do 

setor que funcionam com os aplicativos existentes. Ele fornece desempenho de 

baixa latência ao manter os dados acessados com frequência localmente e, ao 

mesmo tempo, armazenar com segurança todos os seus dados criptografados no 

Amazon S3 ou no Amazon Glacier. Para cenários de recuperação de desastres, o 

AWS Storage Gateway, juntamente com o Amazon EC2, pode funcionar como 

uma solução hospedada em nuvem que espelha todo o ambiente de produção. 

 
Você pode fazer o download do dispositivo de software do AWS Storage Gateway 

como uma imagem de uma máquina virtual que você instala em um host no seu 

data center ou como uma instância do EC2. Após instalar o gateway e associá-lo 

à sua conta da AWS por meio do processo de ativação desta, é possível usar o 

Console de Gerenciamento da AWS para criar volumes armazenados em cache 

no gateway, volumes armazenados no gateway ou um Gateway-Virtual Tape 

Library (VTL), que podem ser montados como um dispositivo iSCSI por suas 

aplicações locais. 

 
Com os volumes de cache de gateway, você pode utilizar o Amazon S3 para reter 

os dados principais, ao mesmo tempo em que mantêm parte deles no local em 

um cache para dados acessados com frequência. Os volumes minimizam a 

necessidade de ajustar a escala de sua infraestrutura de armazenamento no local, 

sem deixar de fornecer a suas aplicações o acesso de baixa latência para os dados 

acessados frequentemente. Você pode criar volumes de armazenamento de até 

http://aws.amazon.com/ec2/pricing/
http://aws.amazon.com/ec2/pricing/
http://aws.amazon.com/storagegateway/
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32 TB e montá-los como dispositivos iSCSI com base nos servidores de 

aplicações locais. Cada gateway configurado para volumes armazenados de 

gateway pode dar suporte a até 20 volumes e um total de armazenamento com 

volume de 150 TB. Os dados gravados nesses volumes são armazenados no 

Amazon S3, e apenas um cache dos dados recém-gravados e lidos será 

armazenado no local no seu hardware de armazenamento local. 

 
Os volumes armazenados de gateway mantêm os dados principais no local, ao 

mesmo tempo em que fazem o backup desses dados de maneira assíncrona para 

a AWS. Esses volumes dão aos aplicativos no local acesso com baixa latência a 

conjuntos de dados completos, ao mesmo tempo em que fornecem backups 

externos duráveis. Você pode criar volumes de armazenamento de até 1 TB e 

montá-los como dispositivos iSCSI com base nos servidores de aplicações locais. 

Cada gateway configurado para volumes armazenados de gateway pode dar 

suporte a até 12 volumes e um total de armazenamento com volume de 12 TB. Os 

dados gravados nos volumes armazenados no gateway são armazenados no 

hardware de armazenamento local e, de forma assíncrona, são transferidos via 

backup para o Amazon S3 na forma de snapshots do Amazon EBS. 

 
Um gateway-VTL permite que você realize arquivamento de dados offline, 

apresentando a sua aplicação de backup existente uma biblioteca de fitas virtuais 

baseada em iSCSI que consiste em um conversor de mídia virtual e unidades de 

fita virtual. Você pode criar fitas virtuais em sua VTL usando o Console de 

Gerenciamento da AWS e pode definir o tamanho de cada fita virtual entre 100 

GB e 2,5 TB. Uma VTL tem até 1.500 fitas virtuais, com uma capacidade máxima 

total de 150 TB. Depois que as fitas virtuais são criadas, sua aplicação de backup 

pode descobri-las usando seu procedimento de inventário de mídia padrão. 

Depois de criadas, as fitas são disponibilizadas para acesso imediato e são 

armazenadas no Amazon S3. 

 
As fitas virtuais que você precisa acessar com frequência devem ser armazenadas 

em uma VTL. Os dados que você não precisa recuperar com frequência podem 

ser arquivados em sua prateleira de fitas virtuais (VTS), que está armazenada no 

Amazon Glacier, reduzindo ainda mais seus custos de armazenamento. 

 

Padrões de uso 

As organizações estão usando o AWS Storage Gateway para dar suporte a vários 

casos de uso. Esses casos de uso incluem compartilhamento de arquivos 
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corporativos, o que permite que as aplicações de backup no local existentes 

armazenem backups principais no Amazon S3, recuperação de desastres e 

espelhamento de dados armazenados em recursos de computação baseados em 

nuvem e posteriormente arquivamento no Amazon Glacier. 

 

Desempenho 

Como a VM do AWS Storage Gateway fica entre a aplicação, o Amazon S3 e o 

armazenamento subjacente no local, o desempenho obtido dependerá de vários 

fatores. Esses fatores incluem a velocidade e a configuração de discos locais 

subjacentes, a largura de banda de rede entre o iniciador iSCSI e a VM do 

gateway, a quantidade de armazenamento local alocado para a VM do gateway e a 

largura de banda entre a VM do gateway e o Amazon S3. Para volumes de cache 

de gateway, para que os aplicativos no local recebam acesso de leitura de baixa 

latência, é importante fornecer armazenamento de cache local suficiente para 

armazenar os dados recém-acessados. A documentação do AWS Storage Gateway 

fornece uma orientação sobre como otimizar a instalação do ambiente para obter 

o melhor desempenho, inclusive como dimensionar devidamente o 

armazenamento local.30 

 
O AWS Storage Gateway usa de maneira eficiente a largura de banda da Internet 

para agilizar o upload dos dados do aplicativo no local para a AWS. O AWS Storage 

Gateway carrega apenas dados que foram alterados, o que minimiza a quantidade 

de dados enviados pela Internet. Para aumentar ainda mais a taxa de transferência 

e reduzir os custos de rede, você também pode usar o AWS Direct Connect ao 

estabelecer uma conexão de rede dedicada entre o gateway no local e a AWS.31 

 

Durabilidade e disponibilidade 

O AWS Storage Gateway armazena, de forma durável, os dados das aplicações 

locais ao carregá-los no Amazon S3 ou no Amazon Glacier. Esses dois serviços da 

AWS armazenam dados em várias instalações e em vários dispositivos dentro de 

cada instalação, sendo projetados para proporcionar uma durabilidade anual 

média de 99,999999999%. Eles também executam verificações de integridade de 

dados regulares e sistemáticas e são criados com capacidade de autocorreção. 

 

Escalabilidade e elasticidade 

Nas configurações de volume de cache e armazenado de gateway, o AWS Storage 

Gateway armazena dados no Amazon S3, que foi projetado para oferecer um 

http://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/WhatIsStorageGateway.html
http://aws.amazon.com/directconnect/
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nível muito elevado de escalabilidade e elasticidade automaticamente. Diferente 

de um sistema de arquivos típico que pode enfrentar problemas ao armazenar 

um grande número de arquivos em um diretório, o Amazon S3 dá suporte a um 

número praticamente ilimitado de arquivos em qualquer bucket. Além disso, 

diferente de uma unidade de disco com um limite em relação à quantidade total 

de dados que podem ser armazenados antes de você particionar os dados em 

unidades ou servidores, um bucket do Amazon S3 pode armazenar um número 

praticamente ilimitado de bytes. Você pode armazenar qualquer número de 

objetos, e o Amazon S3 gerenciará a escalabilidade e a distribuição de cópias 

redundantes das informações em outros servidores e outros locais na mesma 

região, tudo isso usando a infraestrutura de alto desempenho da Amazon. 

 
Na configuração de um gateway-VTL, o AWS Storage Gateway armazena dados 

no Amazon S3 ou no Amazon Glacier, fornecendo uma infraestrutura de fita 

virtual que é facilmente escalável de acordo com as necessidades de seu negócio e 

elimina a carga operacional de provisionamento, escalabilidade e manutenção de 

uma infraestrutura de fita física. 

 

Segurança 

O IAM o ajuda a fornecer segurança no controle de acesso ao AWS Storage 

Gateway. Com o IAM, você pode criar vários usuários do IAM em sua conta da 

AWS. O API do AWS Storage Gateway habilita uma lista de ações que cada 

usuário do IAM pode realizar no AWS Storage Gateway.32 

 
O AWS Storage Gateway criptografa todos os dados em trânsito para e da AWS 

usando SSL. Todos os dados de volume e snapshots armazenados na AWS usando 

volumes armazenados no gateway ou volumes armazenados em cache no gateway 

e todos os dados de fita virtual armazenados na AWS usando o gateway-VTL são 

criptografados ao chegarem na AWS usando o AES-256, um padrão seguro de 

criptografia de chave simétrica que usa chaves de criptografia de 256 bits. O AWS 

Storage Gateway oferece suporte à autenticação entre o gateway e os iniciadores 

iSCSI usando o Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP). 

 

Interfaces 

O Console de Gerenciamento da AWS pode ser usado para fazer o download da 

VM do AWS Storage Gateway no local ou para uma instância no Amazon EC2 

(uma AMI que contém a imagem da VM do gateway). Você pode então selecionar 

entre uma configuração em cache de gateway, armazenada em gateway ou 

http://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/AWSStorageGatewayAPI.html
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gateway-VTL e ativar seu gateway de armazenamento associando o endereço IP 

do gateway com sua conta da AWS. Todas as etapas detalhadas para a 

implantação do AWS Storage Gateway podem ser encontradas em 

Conceitos básicos no Guia do usuário do AWS Storage Gateway.33 

 
A interface AWS CLI integrada também proporciona um conjunto de 

comandos de arquivo de alto nível semelhante ao Linux para operações 

comuns do serviço da AWS Storage Gateway. 

 
Você também pode usar os AWS SDKs para desenvolver aplicações que 

interagem com o AWS Storage Gateway. Os SDKs do AWS para Java, .NET, 

JavaScript/Node.js, Ruby, PHP e Go encapsulam a API do AWS Storage Gateway 

para simplificar as tarefas de programação. 

 

Modelo de custo 

Com o AWS Storage Gateway, você só paga por aquilo que usa. O AWS Storage 

Gateway tem os seguintes componentes de definição de preço: uso do gateway 

(por gateway ao mês), uso de armazenamento do snapshot (por GB ao mês), uso 

de armazenamento do volume (por GB ao mês), armazenamento de prateleira de 

fita virtual (por GB ao mês), armazenamento de biblioteca de fitas virtuais (por 

GB ao mês), recuperação de prateleira de fita virtual (por GB) e transferência de 

dados para fora (por GB ao mês). Você pode obter informações sobre preço na 

página de Definição de preço do AWS Storage Gateway.34 

 
 
 
 

 

AWS Import/Export Snowball 
O AWS Import/Export Snowball (AWS Snowball) acelera a movimentação de 

grandes quantidades de dados para dentro e fora da AWS usando dispositivos 

Snowball seguros. O dispositivo AWS Snowball foi projetado especificamente 

para a eficiência do armazenamento e transferência de dados. É robusto o 

suficiente para resistir a um solavanco de 6 G e a menos de 50 libras, mas leve o 

suficiente para uma pessoa carregar. É totalmente autônomo, com energia e uma 

conexão de rede de 10 GB na parte de trás e um visor de E-Ink e painel de 

controle na parte frontal. Cada Snowball é resistente às diferentes temperaturas e 

serve como seu próprio contêiner de transporte. 

http://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/GettingStarted-common.html
http://aws.amazon.com/storagegateway/pricing/
http://aws.amazon.com/storagegateway/pricing/
https://aws.amazon.com/importexport/
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A AWS transfere os dados diretamente de e para dispositivos de armazenamento 

Snowball usando a rede interna de alta velocidade da Amazon e ignorando a 

Internet. Para conjuntos de dados de tamanho significativo, o AWS Import/Export 

Snowball geralmente é mais rápido que a transferência pela Internet e é mais 

econômico do que atualizar sua conectividade. O AWS Import/Export Snowball 

suporta a importação de dados e a exportação de dados de buckets do Amazon S3. A 

partir dele, os dados podem ser copiados ou movidos para outros serviços da AWS, 

como o Amazon EBS e Amazon Glacier conforme desejado. 

 

Padrões de uso 

O AWS Import/Export Snowball é ideal para a transferência de terabytes para 

muitos petabytes de dados dentro e fora da nuvem AWS com segurança, 

especialmente nos casos em que você não deseja fazer upgrades caros em sua 

infraestrutura de rede, frequentemente experimentam grandes atrasos de 

dados, estão em um ambiente fisicamente isolado ou estão em uma área onde 

as conexões de Internet de alta velocidade não estão disponíveis ou são 

proibitivas de custo. Em geral, se o carregamento dos dados pela Internet levar 

uma semana ou mais, considere o uso do AWS Import/Export Snowball. 

 
Os casos de uso comuns incluem migração para a nuvem, recuperação de 

desastres, desativação de data center e distribuição de conteúdo. Ao desativar 

um data center, muitas etapas estão envolvidas para garantir que dados valiosos 

não sejam perdidos, e o Snowball pode ajudar a garantir que os dados sejam 

transferidos de maneira segura e econômica para a AWS. Em um cenário de 

distribuição de conteúdo, você poderia usar os dispositivos Snowball caso receba 

ou precise compartilhar regularmente grandes quantidades de dados com 

clientes, consumidores ou associados comerciais. Os dispositivos do Snowball 

podem ser enviados diretamente da AWS para as localidades do cliente. 

 
No entanto, o AWS Import/Export Snowball talvez não seja a solução ideal se 

seus dados puderem ser transferidos pela Internet em menos de uma semana. 

 

Desempenho 

O aplicativo Snowball foi desenvolvido especificamente para proporcionar 

armazenamento e transferência de dados eficientes, incluindo uma conexão de rede 

de alta velocidade de 10 Gbps projetada para minimizar o tempo de transferência 

de dados, permitindo que você transfira até 50 terabytes de dados de sua fonte de 
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dados para o dispositivo em menos de um dia, mais o tempo de envio. 

Você pode usar o cliente Snowball para estimar o tempo necessário para 

transferir seus dados (consulte o Guia do usuário do AWS Import/Export para 

obter mais detalhes).35 Pode demorar menos de 13 horas para copiar 50 TB de 

dados da sua origem de dados para um dispositivo Snowball com uma conexão 

local de 10 Gbps, supondo que a utilização da rede seja de 80%. Nesse caso, o 

tempo total para transferir os dados para a AWS é de aproximadamente uma 

semana, contando com o envio padrão e o tempo de manuseio nos datacenters da 

AWS. A cópia de 100 TB de dados pode ser concluída nesse mesmo período 

usando dois Snowball de 50 TB em paralelo. 

 
Geralmente, você pode melhorar sua velocidade de transferência de sua fonte 

de dados para o Snowball, reduzindo o uso da rede local, eliminando saltos 

desnecessários entre o Snowball e a estação de trabalho e usando um 

computador potente como sua estação de trabalho. 

 

Durabilidade e disponibilidade 

Depois que os dados forem importados para o AWS, as características de 

durabilidade e disponibilidade do armazenamento de destino se aplicarão. O 

Amazon S3 foi projetado para uma durabilidade de 99,999999999% (11 noves). 

 

Escalabilidade e elasticidade 

Cada dispositivo AWS Import/Export Snowball é capaz de armazenar 50 TB de 

dados. Case deseje transferir mais dados que isso, é possível utilizar vários 

dispositivos. Para o Amazon S3, arquivos individuais são carregados como 

objetos e podem ter até 5 TB de tamanho, mas você pode carregar qualquer 

número de objetos no Amazon S3. A quantidade total de dados agregados que 

pode ser importada é praticamente ilimitada. 

 

Segurança 

Você pode integrar o AWS Import/Export Snowball com o IAM para controlar 

quais ações um usuário pode executar.36 Você pode conceder aos usuários do 

IAM em sua conta da AWS acesso a todas as ações do Snowball ou a um 

subconjunto delas. Da mesma forma, um usuário do IAM que cria um trabalho 

AWS Import/Export Snowball deve ter permissões para acessar os buckets do 

Amazon S3 que serão usados nas operações de importação. Você pode controlar o 

acesso ao Snowball por meio da distribuição cuidadosa do código de manifesto e 

de desbloqueio de um trabalho. 

http://aws.amazon.com/importexport/tools
http://docs.aws.amazon.com/AWSImportExport/latest/DG/auth-access-control.html
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Para o AWS Import/Export Snowball, o AWS Key Management Service 

(AWS KMS) protege as chaves de criptografia usadas para proteger os dados em 

cada Snowball.37 Ao criar seu trabalho, você também escolhe ou cria para o 

trabalho um Nome de Recurso da Amazon (ARN), para uma chave AWS KMS 

de sua propriedade. Especificando a chave AWS KMS, ARN informa ao 

Snowball qual chave mestra do AWS KMS deve ser usada para criptografar as 

chaves exclusivas do Snowball. 

 
O AWS Import/Export Snowball é fisicamente protegido pelo uso de um módulo 

de plataforma confiável (TPM, Trusted Platform Modules), padrão da indústria, 

que utiliza um processado dedicado para detectar quaisquer modificações não 

autorizadas ao hardware, firmware ou software. 

 

Interfaces 

Veja a seguir uma visão geral das etapas pelas quais uma bola de neve é 

implementada para importar seus dados para a AWS. 

 
1. Para começar, você entra no Console de Gerenciamento do 

AWS Import/Export Snowball e cria um trabalho. 

2. Então, a AWS prepara um Snowball para seu trabalho. 

3. O Snowball é enviado a você pela UPS. Você pode localizar seu número de 

rastreamento e um link para o site de rastreamento da UPS no Console de 

Gerenciamento do AWS Import/Export Snowball. 

4. Alguns dias depois, a UPS entrega o Snowball ao endereço fornecido 

quando você criou o trabalho. 

5. Em seguida, prepare-se para transferir dados obtendo suas credenciais, 

seu manifesto de trabalho e o código de desbloqueio do manifesto e 

fazendo download do cliente Snowball. O cliente Snowball é uma 

ferramenta que você utilizará para gerenciar o fluxo de dados de sua fonte 

de dados local para o Snowball. 

6. Instale o cliente Snowball na estação de trabalho do computador que 

contém sua fonte de dados montada nele. 

7. Mova o Snowball para seu datacenter, abra-o e conecte-o à energia e à sua 

rede local. 
8. Ligue o Snowball e inicie o cliente Snowball. Forneça o endereço IP do 

Snowball, o caminho para seu manifesto e o código de desbloqueio. 

O cliente Snowball descriptografa o manifesto e o usa para autenticar seu 

acesso ao Snowball. 

https://aws.amazon.com/kms/
https://aws.amazon.com/kms/
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9. Você usa o cliente Snowball para transferir os dados que deseja importar 

para o Amazon S3 de sua fonte de dados para o Snowball. 

10. Após a conclusão da transferência de dados, você desliga o Snowball e 

desconecta os cabos. A etiqueta de envio da E Ink é atualizada 

automaticamente para mostrar o local correto da AWS para envio e você 

pode rastrear o status da tarefa usando Amazon Simple Notification 

Services (Amazon SNS), mensagens de texto ou diretamente no console.38 

11. A UPS devolve o Snowball para a AWS. 

12. A AWS recebe o Snowball e importa seus dados para o Amazon S3. Em 

média, leva cerca de um dia para que a AWS comece a importar seus 

dados para o S3, e a importação pode durar alguns dias. Se houver 

qualquer complicação ou problema, entraremos em contato por e-mail. 

 
Depois que um trabalho de transferência de dados tiver sido processado e 

verificado, a AWS executa uma eliminação de software do dispositivo Snowball 

que segue as diretrizes de limpeza de mídia do Instituto Nacional de Padrões e 

Tecnologia (NIST). 

 

Modelo de custo 

Com o AWS Import/Export Snowball, como ocorre com a maioria dos outros 

serviços da AWS, você paga apenas pelo que usa. O AWS Import/Export 

Snowball tem três componentes de preços: taxa de serviço (por trabalho), 

encargos extras por dia, conforme necessário (os primeiros 10 dias de uso no 

local são gratuitos) e transferência de dados. Para o armazenamento no destino, 

a definição de preços padrão de armazenamento do Amazon S3 se aplica. Você 

pode encontrar informações sobre preços na página de definição de preço do 

AWS Import/Export.39 

 
 
 
 
 

Amazon CloudFront 

O Amazon CloudFront é um serviço online de entrega de conteúdo que acelera a 

distribuição de seu conteúdo de website, incluindo conteúdo dinâmico, estático e 

em streaming, disponibilizando-o a partir de uma rede global de pontos de 

presença. Quando um usuário final solicita um conteúdo que você está servindo 

com o Amazon CloudFront, o usuário é direcionado ao ponto de presença com a 

https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/importexport/pricing/
http://aws.amazon.com/importexport/pricing/
http://aws.amazon.com/cloudfront/
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menor latência (atraso de tempo), de forma que o conteúdo é entregue com o 

melhor desempenho possível do que se o usuário tivesse acessado o conteúdo de 

um data center distante. Se o conteúdo já estiver naquele ponto de presença com 

latência mais baixa, o Amazon CloudFront o entrega imediatamente. Se o 

conteúdo ainda não estiver naquele ponto de presença, o Amazon CloudFront o 

recupera em um bucket do Amazon S3 ou um servidor HTTP (um servidor web, 

por exemplo) que você identificou como fonte da versão definitiva do seu 

conteúdo. O Amazon CloudFront armazena em cache o conteúdo nos pontos de 

presença por um período especificado por você. 

 
O Amazon CloudFront dá suporte a todos os arquivos que podem ser oferecidos 

via HTTP. Esses arquivos incluem páginas dinâmicas da web, como páginas 

HTML ou PHP, e quaisquer arquivos estáticos populares que façam parte de sua 

aplicação da web, como imagens de site, áudio, vídeo, arquivos de mídia ou 

downloads de software. Para arquivos de mídia sob demanda, você pode também 

optar por transmitir o conteúdo usando a entrega via protocolo RTMP (Real-

Time Messaging Protocol). O Amazon CloudFront também dá suporte à entrega 

de mídia ao vivo via HTTP. 

 
O Amazon CloudFront é otimizado para operar com outros Amazon Web Services, 

como Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing e Amazon Route 53. 

O Amazon CloudFront também funciona perfeitamente com qualquer servidor 

de origem que não seja da AWS que armazene as versões originais e definitivas 

de seus arquivos. 

 

Padrões de uso 

O Amazon CloudFront é ideal para distribuição do conteúdo estático mais 

acessado que aproveita a entrega em pontos de presença, como imagens de 

sites populares, vídeos, arquivos de mídia ou downloads de software. O 

Amazon CloudFront também pode ser usado para oferecer aplicativos Web 

dinâmicos via HTTP. Essas aplicações podem incluir conteúdo estático, 

conteúdo dinâmico ou um site completo com uma combinação dos dois. O 

Amazon CloudFront também costuma ser usado para transmitir arquivos de 

áudio e vídeo para navegadores Web e dispositivos móveis. Para obter uma 

compreensão mais detalhada dos padrões de uso do usuário final, você pode 

usar os relatórios do Amazon CloudFront.40 

 
 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/reports.html
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Se você precisar remover um objeto dos caches do servidor do ponto de presença 

do Amazon CloudFront antes que ele expire, você poderá invalidar o objeto ou 

usar versionamento de objeto para servir uma versão diferente do objeto que 

tenha um nome diferente.41 42 Além disso, talvez seja melhor fornecer dados 

acessados com pouca frequência diretamente do servidor de origem, evitando o 

custo adicional de buscas de origem para dados que provavelmente não serão 

reutilizados no ponto. 

 

Desempenho 

O Amazon CloudFront foi projetado para entrega de conteúdo de baixa latência e 

muita largura de banda. O Amazon CloudFront agiliza a distribuição do conteúdo 

encaminhando os usuários finais até o ponto de presença que possa atender 

melhor à solicitação do usuário final em uma rede mundial de pontos de 

presença. Normalmente, as solicitações são encaminhadas para o ponto de 

presença do Amazon CloudFront mais próximo, em termos de latência. Essa 

abordagem reduz drasticamente o número de redes pelas quais as solicitações 

dos usuários devem passar e melhora o desempenho. Os usuários têm latência 

menor – latência é o tempo necessário para carregar o primeiro byte de um 

objeto – e taxas de transferência de dados mais altas e constantes para oferecer 

objetos populares ao usuário final em escala. 

 

Durabilidade e disponibilidade 

Como uma CDN é um cache de ponto de presença, o Amazon CloudFront não 

oferece armazenamento durável. O servidor de origem, como o Amazon S3 ou um 

servidor Web em execução no Amazon EC2, fornece o armazenamento durável de 

arquivos necessário. O Amazon CloudFront oferece alta disponibilidade usando 

uma rede global distribuída de pontos de presença. As solicitações de origem dos 

pontos de presença para os servidores de origem da AWS (por exemplo, Amazon 

EC2, Amazon S3, etc.) são transmitidas pelos caminhos de rede que a Amazon 

sempre monitora e otimiza para fins de disponibilidade e desempenho. Essa rede 

de ponto de presença aumentou a confiabilidade e a disponibilidade porque não 

há mais um ponto de falha central. Agora as cópias dos arquivos são mantidas em 

pontos de presença em todo o mundo. 

 

Escalabilidade e elasticidade 

O Amazon CloudFront foi projetado para oferecer escalabilidade e elasticidade 

plenas. Você pode começar de maneira bem pequena e crescer até atingir números 

incríveis de conexões globais. Com o Amazon CloudFront, você não precisa se 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Invalidation.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/ReplacingObjects.html
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preocupar em manter a capacidade dispendiosa do servidor Web para atender à 

demanda de picos de tráfego em potencial em relação ao conteúdo. O serviço 

responde automaticamente à medida que a demanda tem picos ou flutua quanto 

ao seu conteúdo sem nenhuma intervenção de sua parte. O Amazon CloudFront 

também usa várias camadas de cache em cada ponto de presença e diminui 

solicitações simultâneas para um mesmo objeto antes do contato com o servidor de 

origem. Essas otimizações reduzem ainda mais a necessidade de ajustar a escala de 

sua infraestrutura de origem conforme seu website se torna mais popular. 

 

Segurança 

O Amazon CloudFront é um serviço muito seguro para distribuir seus dados. Ele 

se integra com o IAM para que você possa criar usuários para sua conta da AWS e 

especifica quais ações do Amazon CloudFront um usuário (ou grupo de usuários) 

pode realizar em sua conta da AWS. 

 
Você pode configurar o Amazon CloudFront para criar arquivos de log que 

contenham informações detalhadas sobre todas as solicitações dos usuários 

que o Amazon CloudFront recebe. Estes logs de acesso estão disponíveis para 

distribuições Web e RTMP.43 Além disso, o Amazon CloudFront se integra 

com as métricas do Amazon CloudWatch para que você possa monitorar seu 

site ou aplicativo.44 

 

Interfaces 

Você pode gerenciar e configurar o Amazon CloudFront de várias maneiras. O 

Console de Gerenciamento da AWS fornece uma maneira fácil de gerenciar o 

Amazon CloudFront e oferece suporte para todos os recursos da API do Amazon 

CloudFront. Por exemplo, você pode habilitar ou desabilitar distribuições, 

configurar CNAMEs e ativar registro em log do usuário final usando o console. 

Você também pode usar as ferramentas de linha de comando do Amazon 

CloudFront, a API REST nativa ou um dos SDKs compatíveis. 

 
Não existe API de dados para o Amazon CloudFront e nenhum comando para 

pré-carregar os dados. Em vez disso, os dados são inseridos automaticamente 

em pontos de presença do Amazon CloudFront no primeiro acesso de um 

objeto nesse local. 

 
  

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/AccessLogs.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/monitoring-using-cloudwatch.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/monitoring-using-cloudwatch.html
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Modelo de custo 

Com o Amazon CloudFront, não existem contratos de longo prazo ou 

compromissos mínimos mensais obrigatórios. Você só paga pelo conteúdo que 

efetivamente oferece por meio do serviço. O Amazon CloudFront tem dois 

componentes de definição de preço: transferência de saída de dados regionais 

(por GB) e solicitações (por 10.000). Como parte do nível de uso gratuito, novos 

clientes da AWS não são cobrados por 50 GB de transferência de dados para fora 

e 2.000.000 de solicitações HTTP e HTTPS por mês durante um ano. 

 
Observe que se você usar o serviço da AWS como a origem (por exemplo, 

Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing ou outros), os dados 

transferidos da origem para os pontos de presença (ou seja, “buscas de origem” 

do Amazon CloudFront) não serão cobrados. A transferência de dados do 

Amazon CloudFront para seu servidor de origem será cobrada com o valor das 

taxas de “Transferência regional de dados de origem”. 

O CloudFront fornece três classes de preço diferentes de acordo com o local onde 

seu conteúdo precisa ser distribuído. Caso não precise que seu conteúdo seja 

distribuído globalmente, mas apenas dentro de certos locais como os EUA e 

Europa, é possível reduzir o preço que você paga para a distribuição escolhendo 

uma classe de preço que inclua apenas tais locais. 

 
Embora não haja contratos de longo prazo nem compromissos mensais mínimos, 

o CloudFront oferece um plano de capacidade reservada opcional com a opção de 

comprometer um nível de uso mensal mínimo por 12 meses ou mais para receber 

um desconto significativo. Você pode obter informações de preços na página de 

Definição de preço do Amazon CloudFront.45 
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