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RESUMO 

Devido a crescente popularização de smartphones e tablets, o acesso a sites por 

meio desses dispositivos se tornou cada vez mais comum. Em geral, estes dispositi-

vos necessitam utilizar as redes móveis para acesso à Internet, possuindo limite de 

consumo de dados. Diante deste cenário, é de suma importância que as páginas 

Web sejam desenvolvidas de forma a carregar rapidamente e reduzir o consumo de 

dados necessário para que elas sejam apresentadas nestes dispositivos. Assim, o 

objetivo desse trabalho é apresentar e testar técnicas de redução de tráfego e de 

obtenção de alto desempenho em páginas Web. Além disso, tecnologias e conceitos 

fundamentais para a compreensão dessas técnicas apresentadas são discutidos. 

Palavras-chaves: páginas Web, alta performance, redução de tráfego, economia de 

dados, consumo em redes móveis, dispositivos móveis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estudos comprovam que e-commerces poderiam vender mais se as suas 

páginas carregassem mais rápido, isso se deve ao fato de ser incômodo acessar 

um site que demore para ser carregado. 

A largura de banda da Internet e consequentemente sua velocidade vari-

am de acordo com a operadora e a região onde o usuário se encontra, por isso é 

fundamental que um desenvolvedor Web considere esses usuários e realize o 

seu trabalho de modo que os sites carreguem da forma mais rápida possível. 

Visando esta necessidade, o presente trabalho apresenta boas práticas 

para que os sites carreguem mais rápido, sendo tudo isso demonstrado com 

exemplos práticos e teóricos. 

Os sites das empresas Yahoo e da Amazon receberam muito mais aces-

sos e realizam mais vendas após o tratamento de suas páginas [12], pois as 

mesmas não tinham sido adequadamente preparadas para a quantidade de 

acessos diários dos usuários. 

Através da aplicação das boas práticas, o consumo de dados será reduzi-

do, beneficiando assim a economia no pacote de dados das operadoras (redes 

3G e 4G) e melhorará a experiência do usuário ao acessar as páginas Web em 

seus dispositivos móveis. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Devido à crescente popularização dos smartphones e dispositivos móveis, 

o acesso à Internet por utilizando as conexões 3G e 4G também aumentaram, fa-
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zendo com que o pacote de dados seja consumido mais rapidamente e o usuário 

final pague mais por isso. 

A Internet residencial não fica de fora, já que algumas operadoras ven-

dem planos com limite de tráfego e a cada dia que se passa fica cada vez mais po-

pular encontrar eletrodomésticos inteligentes como TVs, geladeiras e relógios que 

também consomem dados. O que gera um tráfego de uma rede doméstica muito 

maior se comparado com a de alguns anos atrás, onde era apenas um desktop con-

sumindo todo o trafego da rede e apenas carregando páginas Web. 

Buscando solucionar este problema, boas práticas de alta performance e 

redução de tráfego devem ser implementadas. Alguns sites como Amazon, AOL, 

CNN, eBay, Google e outros [17, p99] foram analisados e foi constatado que as bo-

as práticas raramente eram utilizadas, inclusive em sites de grande porte. 

Diante da pouca informação encontrada, o aumento e popularização so-

bre esse assunto se faz necessário, para quem assim, seja possível otimizar nossos 

recursos e quotas de tráfego. 

1.2 OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é apresentar na teoria e na prática como melho-

rar algumas práticas de programação Web. Será exposto um cenário irregular, além 

de alguns sites de grande porte que serão analisados para demonstração de algu-

mas práticas. Tendo também como objetivo que o leitor desse trabalho tenha conhe-

cimento para analisar e realizar melhorias em sites. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 traz um 

breve histórico da alta performance na Web. O Capítulo 3 aborda as linguagens de 
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programação utilizadas neste trabalho e discute temas como a arquitetura cliente e 

servidor, alta performance e redução de tráfego. No Capítulo 4, serão exibidas algu-

mas práticas para redução de tráfego na rede de Internet, analisando alguns sites de 

grande porte. Já no Capítulo 5, cenários irregulares serão analisados e regulariza-

dos de acordo com as boas práticas. Finalmente o Capítulo 6 apresenta a conclusão 

e trabalhos futuros. 
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2 HISTÓRICO – UMA ANÁLISE DO EFEITO DE REDUÇÃO 

DE TRAFEGO E ALTO DESEMPENHO EM PÁGINAS WEB 

A partir do momento em que a Internet deixou de ser algo exclusivo das 

universidades e passou a ser utilizado também em ambientes domésticos, a popula-

ção passou a utilizar a Internet no seu dia a dia para realizar compras, saber as últi-

mas notícias, realizar tarefas escolares, conhecer novas pessoas, etc. Hoje é quase 

impossível imaginar o nosso dia a dia sem a Internet. 

A forma de nos conectarmos à Internet evoluiu da conexão discada ao 

modem DSL (Digital Subscriber Line) e em seguida ao WI-FI. A conexão mobile 

também não ficou de fora. A WAP (Wireless Application Protocol) não se tornou tão 

popular devido ao número de páginas reduzidas, a velocidade de download era mui-

to baixa e as páginas tinham que ser feitas especialmente para esse tipo de cone-

xão, logo foi substituída pela EDGE (Explicit Data Graph Execution) e pelas atuais 

3G e 4G. 

As tecnologias para páginas Web também se desenvolveram através da 

criação de novas linguagens de programação para Web nesses anos, como HTML 

(HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) e JavaScript. Diante 

dessas novas tecnologias, muitas empresas não se preocuparam com o tempo de 

carregamento de suas páginas Web e acabaram sofrendo prejuízos com isso. A lista 

a seguir mostra como algumas empresas se beneficiaram após melhorar o tempo de 

carregamento dos seus sites [1]: 

• Shopzilla: acelerou o tempo médio de carregamento da página a 

partir de 6 segundos para 1,2 segundos e experimentou um au-

mento de 12% na receita e um aumento de 25% em visualizações 

de páginas. 
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• Amazon: verificou um aumento de 1% em sua receita por cada 100 

milissegundos de melhoria. 

• Mozila: reduziu 2,2 segundos no carregamento de páginas Web re-

quisitadas. Ao reduzir esse tempo, a conversão de download au-

mentou em 15,4%. 

• Yahoo: aumento do tráfego de 9% para cada 400 milissegundos de 

melhoria. 

Hoje, boa parte da população acessa a Internet por meio de dispositivos 

móveis e ainda existe uma quantidade considerável de sites que não se adaptam a 

esses dispositivos, o que atrasa o carregamento desses sites nessas plataformas. 

Um dos motivos para este atraso é o ajuste de layout das páginas Web realizado 

pelos navegadores dos dispositivos móveis a fim de melhorar a visualização. 

Em 2006, o tempo médio de carregamento das páginas Web era de 4 se-

gundos. Diante da evolução da tecnologia até o ano de 2016, espera-se que um site 

carregue em 2 segundos ou menos. Conforme já comprovado [1], sites com baixo 

tempo de carregamento tendem a ter aumentos significativos nas vendas. E a ten-

dência é que os usuários passem a realizar compras totalmente por meio de disposi-

tivos móveis, o que exige que os sites carreguem mais rápidos. Visto que, os dispo-

sitivos móveis possuem capacidade de processamento e de transferência de dados 

limitada, é de suma importância que boas práticas sejam adotadas no processo de 

criação das páginas Web, visando aumentar a qualidade de experiência (QoE, Qua-

lity of Experience) do usuário no carregamento das páginas nesse tipo de platafor-

ma. Além disso, a melhoria no desempenho de tráfego de dados ao visualizar pági-

nas Web nesses dispositivos móveis possibilita uma economia financeira para o 

usuário ao reduzir o consumo de dados de sua franquia contratada perante às ope-

radoras de telefonia móvel. 

Fazer com que lojas virtuais realizem mais vendas e que os usuários eco-

nomizem o pacote de dados não são os únicos benefícios de melhorar a performan-

ce de um site. Outros benefícios de ter um site otimizado são a economia da bateria 

do dispositivo, melhor posicionamento do site no Google e a satisfação do cliente, 

podendo, consequentemente, proporcionar um número maior de visitantes ao site. 
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Ao acessar um site por meio de um dispositivo móvel utilizando rede 3G, 

4G ou WI-FI, o dispositivo começa a gastar mais bateria devido a quantidade de da-

dos solicitado. Ou seja, quanto maior for o número de requisições que um site fizer 

(ex.: arquivos CSS, JavaScript e imagens), maior será o consumo de bateria do dis-

positivo, o que poderá causar o desinteresse do usuário em relação à utilização do 

site. Dessa forma, um site otimizado deve gastar o mínimo de bateria possível. 

Outra característica de páginas Web otimizadas é possuir um melhor po-

sicionamento em portais de busca como o Google. Além dos sites de busca analisa-

rem as métricas de SEO (Search Engine Optimization), eles também analisam o 

tempo de carregamento do site, o que representa um dos fatores que influencia o 

posicionamento nos resultados de busca. Essa vantagem faz com que o site se tor-

ne mais popular e receba mais visitantes, visto que os sites de busca colocam as 

páginas Web mais lentas em posições inferiores mesmo se elas possuírem métricas 

SEO iguais aos sites de menor tempo de carregamento. [5] 

O carregamento lento de um site não é desejável para qualquer usuário, 

principalmente para pessoas com idade acima de 45 anos [1]. Quanto mais rápido e 

agradável for o seu site, mais o usuário irá tender a permanecer no seu site e reco-

mendar para amigos. É uma forma de fidelizá-lo e garantir que ele continue utilizan-

do o seu site. 

Conforme já mencionado a cima, a passagem da conexão discada para a 

conexão DSL, fez com que o carregamento dos sites se tornasse mais rápido. Po-

rém, não é possível saber a velocidade de download do usuário, sendo que isso po-

de variar de acordo com o local em que o usuário reside e pode variar de acordo 

com as condições financeiras do usuário, pois uma Internet mais rápida tem um cus-

to mais elevado. Inclusive, algumas operadoras de telefonia móveis têm planos que 

ao ultrapassar uma quantidade X de download, a velocidade da Internet é reduzida. 

Quando um site é otimizado, todos os tipos de público podem acessa-lo de forma 

rápida e independente da velocidade de download.  

Neste trabalho, discutiremos algumas das boas práticas para a criação de 

sites otimizados a fim de que eles possam ser acessados mais rapidamente e que 

consumam menos tráfego de dados. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste Capítulo, são apresentados conceitos básicos e tecnologias envol-

vidas no desenvolvimento de páginas de alto desempenho. Na Seção 3.1, algumas 

tecnologias de programação para Web, o framework front-end Bootstrap e a bibliote-

ca JQuery são discutidas. Na Seção 3.2, a arquitetura cliente-servidor utilizada pela 

aplicação Web será detalhada. A Seção 3.3 explica o que é alto desempenho e seus 

benefícios. E a Seção 3.4 finaliza o Capítulo discutindo sobre a redução de tráfego 

na rede e os benefícios que ela oferece. 

3.1 TECNOLOGIAS WEB 

Linguagens de programação de alto nível permitem que o desenvolvedor especi-

fique um conjunto de instruções ou programa, que determina tarefas a serem reali-

zadas pelo computador, utilizando uma linguagem mais próxima à linguagem huma-

na. Existem várias linguagens de programação e cada uma tem a sua finalidade. 

Além disso, existem as linguagens de marcação, como o HTML, e as linguagens de 

folha de estilo em cascata, como o CSS, que permitem especificar a estrutura e for-

mato de conteúdos para Web respectivamente. A seguir, essas linguagens serão 

apresentadas. 

 Outro conceito envolvido nas tecnologias utilizadas nesse trabalho são os 

frameworks e bibliotecas, que auxiliam na criação de páginas Web. Nas subseções 

seguintes, o framework Bootstrap e a biblioteca jQuery serão discutidos. 
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3.1.1 HyperText Markup Language (HTML) 

A HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem de marcação hiper-

texto utilizada para publicar conteúdo na Web, permitindo criar documentos estrutu-

rados com diversos tipos de conteúdo como texto, tabelas, fotos e vídeos, além de 

ser possível criar links que permitem acessar outras páginas (hyperlinks). 

A estrutura de um documento HTML é especificada através das tags, ele-

mentos da linguagem HTML. As tags fundamentais de um documento HTML são os 

elementos <html>, <head> e <body>, que possuem a estrutura mostrada na Figura 

1. O primeiro elemento é responsável por iniciar e finalizar o documento HTML. O 

elemento <head> contém metadados sobre o documento. E no elemento <body>, é 

especificado o conteúdo do documento. 

 

Figura 1: Exemplo de código HTML. Fonte: próprio autor. 
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3.1.2 Cascading Style Sheets (CSS) 

A linguagem de folha de estilo, CSS (Cascading Style Sheets), visa definir 

como um documento estruturado, como os arquivos HTML, devem ser apresenta-

dos. Isto é, ela permite especificar o formato das páginas HTML como cores, fontes, 

preenchimentos, leiaute etc. Esta linguagem ainda permite realizar a separação en-

tre a especificação do conteúdo do documento e seu formato. As definições em CSS 

podem ser escritas dentro do próprio documento estruturado (arquivos HTML ou 

XML) ou em um arquivo externo com a extensão “.css”, que é referenciado pelo do-

cumento estruturado. 

3.1.3 JavaScript 

JavaScript é uma linguagem de script utilizada para a especificação do compor-

tamento de documentos para Web e, inicialmente, criada para ser executada no lado 

cliente, ou seja, nos navegadores Web [20]. Como exemplos de comportamentos 

definidos pela linguagem podem ser citados o tratamento dos eventos disparados no 

documento (interação com um botão da página HTML pelo usuário), transição de 

imagens, validação de formulários, mudança de estilo de um elemento etc. Assim 

como o CSS, o JavaScript também pode ficar embutido no documento HTML ou em 

um arquivo externo com a extensão “.js”. 

3.1.4 Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de script para ser 

executada no lado servidor e utilizada para criar páginas Web dinâmicas e interati-

vas [13]. Ela permite acessar informações do banco de dados, preencher o docu-
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mento HTML com esses dados, fazendo com que o documento HTML tenha o con-

teúdo dinâmico. Os scripts PHP podem estar inseridos dentro do próprio documento 

HTML iniciando com a expressão <?php e terminando com ?> ou utilizando a função 

include do PHP para referenciar um arquivo externo (.php). Os arquivos PHP podem 

conter código HTML, CSS, JavaScript e PHP e ao serem processados no servidor, é 

retornado um arquivo HTML puro. 

3.1.5 Bootstrap 

Bootstrap é um framework de front-end voltado para alavancar o desenvolvimen-

to de sites com recursos HTML, CSS e JavaScript pré-definidos, como classes, gale-

ria de fotos, sistema de grade para a tecnologia responsiva, entre outros [3]. O Boo-

tstrap é popularmente conhecido por facilitar o desenvolvimento de sites responsi-

vos, por auxiliar a criação de páginas Web adequados para dispositivos móveis e 

pela facilidade de manutenção. 

3.1.6 jQuery 

jQuery é uma biblioteca JavaScript voltado para facilitar seu uso em pági-

nas Web. Ela oferece métodos para manipular elementos do HTML/DOM (Document 

Object Model), tratar eventos do HTML, utilizar o CSS, definir efeitos e animações, 

além de implementar métodos que facilitam o uso da arquitetura Ajax nas páginas 

Web. O jQuery é uma biblioteca leve, isto é, permite que o desenvolvedor escreva 

menos linha de código para implementar mais recursos do que o uso do JavaScript 

puramente  [21]. 
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3.2 ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR DE PÁGINAS WEB. 

A arquitetura cliente-servidor, ilustrada na Figura 1, consiste em uma abordagem 

da computação distribuída, em que há diversos clientes que são representados pe-

los computadores ou dispositivos móveis de um usuário final, requisitando serviços 

de uma máquina em constante funcionamento pronta para atendê-los. Esta máquina 

é denominada de servidor e ela é capaz de disponibilizar diversos tipos de recursos 

aos clientes quando solicitado, como sites, banco de dados remoto, etc. 

 Um exemplo de implementação dessa arquitetura é a aplicação Web. Ne-

la, o navegador Web do usuário (cliente) requisita um objeto do servidor Web, que 

responde enviando este objeto a ele. Por exemplo, o cliente ao acessar um site, ele 

solicita todos os arquivos necessários ao servidor, que os envia pela rede para o 

cliente, que realiza a interpretação desses dados para renderizar o site desejado na 

máquina do usuário. 

 

Figura 2: Representação do funcionamento de uma rede cliente-servidor. [10, p.7] 
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3.3 ALTO DESEMPENHO DE PÁGINAS WEB E REDUÇÃO DE TRAFEGO NA 

REDE 

Alto desempenho de páginas Web consiste em otimizar uma determinada página 

Web de forma que ela atenda satisfatoriamente os clientes mesmo sob alta deman-

da. Para uma página ter alto desempenho, é necessário que várias melhorias sejam 

realizadas até que o tempo de carregamento desta página seja reduzido ao máximo. 

 Uma das vantagens de ter um site com alto desempenho é o maior núme-

ro de vendas, satisfação do cliente, melhor posicionamento em sites de busca, entre 

outros. 

Redução de tráfego na rede consiste em reduzir a quantidade de informações 

passante na rede a fim de favorecer o alto desempenho das páginas, fazendo com 

que elas carreguem de forma mais rápida [17, p11]. 

 Um dos benefícios da redução de tráfego é a redução no consumo de pa-

cotes de dados de Internet oferecidos pelas operadoras de redes móveis (ex.: 3G e 

4G), fazendo com que os usuários tenham uma economia financeira. 

 Tanto o alto desempenho como a redução de tráfego podem ser resumi-

das na frase “menos é mais”. Quanto maior o número de requisições que uma pági-

na Web maior será o seu tempo de carregamento e a quantidade de dados passante 

na rede. O site do MSN (https://www.msn.com/pt-br) é um exemplo de tempo alto de 

carregamento e grande quantidade de informações na rede. 

 A medição de desempenho e tráfego devem ser realizadas no primeiro 

acesso a um site, pois a cache do navegador (mais informações na Seção 5.4) não 

contém nenhuma informação referente ao site e não corre o risco de arquivos CSS, 

JavaScript e imagens estarem em pastas temporárias do dispositivo que está sendo 

utilizado. 
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4 BOAS PRÁTICAS PARA REDUÇÃO DE TRÁFEGO 

Neste Capítulo, são apresentadas boas práticas para a redução de tráfego na 

rede. Na Seção 4.1, será discutida a rede de distribuição de conteúdo. A Seção 4.2 

mostra as vantagens de evitar redirecionamentos ao carregar páginas Web. O GZIP 

será apresentado na Seção 4.3 mostrando os seus benefícios. E a Seção 4.4 finaliza 

o capítulo mostrando a importância da otimização de imagens para páginas Web. 

4.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO 

De acordo com Steve Souders em seu livro Alta Performance em Sites Web: 

Uma rede de distribuição de conteúdo (CDN, contente delivery networks) é 

uma coleção de servidores de Internet distribuídos por múltiplas localidades 

que distribuem conteúdo para usuários de forma mais eficiente. [17, p19] 

 

 

Os servidores devem estar distribuídos em múltiplas localidades para distribuir o 

conteúdo de forma mais eficiente. Pois quanto mais próximo estiver um usuário do 

servidor de Internet do site acessado, mais rápido o site irá carregar. Isso ocorre de-

vido ao número menor de roteadores (ou de saltos) que os dados devem passar pa-

ra chegar ao destino. 

A única desvantagem é que o acesso a outros sites hospedados no mesmo ser-

vidor pode prejudicar o tempo de carregamento do site solicitado. Os servidores 

CDN são indicados para conteúdo estático, como imagens e arquivos JavaScript e 

CSS. 

Na Tabela a seguir, são listados algumas empresas e o tempo de carregamento 

referente a um servidor próximo e um servidor distante. 
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Tabela 1: Comparação do Tempo de Carregamento de Páginas Internacionais e Nacionais de Em-

presas. Fonte: próprio autor. 

Empresa Link Estrangeiro 
Tempo de 

Carregamento 
Link Nacional 

Tempo de 

Carregamento 

Facebook fr-fr.facebook.com 2,84s pt-br.facebook.com 1,68s 

Wikipedia en.wikipedia.org 2,44s pt.wikipedia.org 1,13s 

Stack 

Overflow 
stackoverflow.com 4,08s pt.stackoverflow.com 1,09s 

Yahoo yahoo.com 6,17s br.yahoo.com 5,57s 

Mercado 

Livre 
mercadolibre.com.ar 2,77s mercadolivre.com.br 2,07s 

 

4.2 EVITANDO REDIRECIONAMENTOS 

Redirecionamentos são utilizados para levar o usuário de uma página a outra. O 

redirecionamento pode ocorrer por diversos motivos, como link inexistente ou altera-

do, bloqueio de acesso ou para destinar o usuário a um servidor mais próximo. 

Uma das desvantagens do redirecionamento ocorre quando ele é implementado 

no início de um documento HTML, fazendo com que o navegador leve mais tempo 

para apresentar o conteúdo da página. Além disso, quando a implementação do re-

direcionamento é realizada no meio ou final do documento HTML, arquivos CSS, 

JavaScript e imagens podem ser requisitados sem necessidade, acarretando em um 

tráfego desnecessário na rede. 

A Tabela 2 mostra alguns sites com redirecionamentos, a página que o usuário 

foi redirecionado e o motivo do redirecionamento. 
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Tabela 2: Tabela de Redirecionamentos. Fonte: próprio autor. 

Empresa Link Desejado Link Redirecionado Motivo do Redirecionamento 

Jovem 

Nerd 

jovem-

nerd.com.br/categ

oria/nerdcast 

jovem-

nerd.com.br/nerdcast 
Link alterado 

Jovem 

Pan FM 

jovem-

panfm.uol.com.br 

tres-

rios.jovempanfm.uol.

com.br 

Redirecionado para um servidor mais 

próximo, após carregar documentos 

CSS, JavaScript e Imagens 

Facebook facebook.com.br pt-br.facebook.com Link de preferencia 

 

Na Tabela acima, podemos constatar que o redirecionamento do Facebook é re-

alizado apenas para identificação da linguagem do país, o que não ocorre no link 

https://www.facebook.com/. A Jovem Pan FM
1
 tem um redirecionamento para um 

servidor mais próximo do usuário, mas a desvantagem é que o redirecionamento só 

ocorre após o carregamento de vários arquivos que não serão usados no link de 

destino. Já o site do Jovem Nerd foi reformulado e vários links foram alterados e o 

redirecionamento ocorre para que os usuários que tiverem os links antigos não per-

cam a página desejada. 

4.3 HABILITANDO O GZIP 

O GZIP (GNU zip) é uma ferramenta de compactação de arquivos gratuita e é 

encontrado na maioria dos servidores de hospedagens atuais. Com a sua utilização, 

o servidor obtém uma melhor taxa de resposta e os arquivos são enviados mais rá-

pidos para os clientes devido à compactação. A Tabela 3 apresenta o tempo de car-

regamento do site Boa Refeição com a utilização e sem a utilização do GZIP. 

                                            

1
 A Joven Pan FM é uma rádio brasileira com mais de 53 afiliadas por todo o país e foca no público 

jovem. (http://jovempanfm.uol.com.br/page/sobre-jovem-pan/) 
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Tabela 3: Comparativo do tempo de carregamento utilizando GZIP. Fonte: próprio autor. 

Empresa 
Tempo de carrega-

mento com GZIP 

Tempo de carrega-

mento sem GZIP 
Link 

Boa Refeição 3,51s 4,41s http://www.boarefeicao.com.br/ 

 

Não é recomendado ativar a compactação para imagens e arquivos PDF (Por-

table Document Format) por já serem arquivos compactados, podendo aumentar o 

tempo de processamento dos arquivos no servidor. 

4.4 OTIMIZANDO IMAGENS 

Muitos sites possuem inúmeras imagens e o tamanho delas afeta significativa-

mente o tempo de carregamento da página. Alguns sites, como o Google, mesclam 

várias imagens em uma para reduzir a quantidade de solicitações realizadas 

(https://www.google.com.br/images/nav_logo242.png). Esta técnica é conhecida co-

mo estampas / mapas de imagens [17, p10]. 
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Figura 3: Estampa de imagens do Google 

Outro fator que influencia no tempo de carregamento das páginas e na quanti-

dade de dados passante na rede é a qualidade de imagem, que está relacionada ao 

tipo de técnica de compactação/compressão utilizada para representar os arquivos 

de imagens. Para mostrar o efeito no tempo de carregamento ocasionado pela otimi-

zação de imagem, foi criada uma página Web Exemplo 1, cujo código está disponí-

vel no Apêndice A, que contém inicialmente uma imagem de 1,05MB.  

Ao requisitar esta página durante os testes realizados, ela levou 2,99s para car-

regar. Após diminuir a qualidade da imagem para 72ppi (pixels per inch) utilizando o 

programa Adobe Photoshop, o tamanho foi reduzido para 539KB e a página levou 

1,94s para carregar. Entretanto, a imagem possui 2000px de largura e está sendo 

redimensionada pelo CSS para 800px de largura. Ao gerar uma nova imagem com a 

largura de 800px e com 72ppi de qualidade, o tempo de carregamento foi de 1,24s e 

o tamanho do arquivo passou a ser de 155KB. Dessa forma, notamos que a altera-

ção da resolução e qualidade de imagem pode diminuir o volume de tráfego na rede 
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para transmitir os dados referentes a imagens e consequentemente aumentar o de-

sempenho de carregamento das páginas Web. 

Todas as medições de tempo de carregamento dos exemplos desta seção e do 

Capítulo 5 são realizadas através das ferramentas de desenvolvedor disponíveis no 

navegador Google Chrome, especificamente da guia Network, que pode ser visuali-

zada na Figura 3. Em seu rodapé é exibido o tempo de carregamento total da página 

destacado em vermelho. 

 

 

Figura 4: Console do Google Chrome. [6].	
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5 BOAS PRÁTICAS PARA OBTENÇÃO DE ALTO DESEM-

PENHO 

Neste Capítulo, são apresentadas boas práticas para a obtenção de alto desem-

penho. A Seção 5.1 mostra as vantagens de evitar a utilização de servidores exter-

nos. Na Seção 5.2, são discutidas as boas práticas com CSS e JavaScript. A redu-

ção de requisições HTTP e a utilização do carregamento assíncrono são apresenta-

dos na Seção 5.3. E a Seção 5.4 encerra o Capítulo discutindo o armazenamento 

em cache nas páginas Web. 

5.1 EVITANDO A UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES EXTERNOS 

Ao utilizar conteúdo que está em um servidor diferente do qual a página Web es-

tá hospedada, o navegador para de realizar download em paralelo para realizar indi-

vidualmente o download deste conteúdo. Dessa forma, os diferentes servidores que 

armazenam o conteúdo de páginas que estão em outros servidores podem influen-

ciar o tempo de carregamento dessas páginas. Ou seja, caso algum destes servido-

res tenha uma demora para entregar o conteúdo requisitado, ele pode aumentar o 

tempo de carregamento da página que o solicitou. 

Outro problema ao utilizar conteúdo em servidores externos é o risco deste con-

teúdo ser excluído, o que pode prejudicar a renderização do site como também seu 

tempo de carregamento, visto que o servidor nesses casos fica ocupado em busca 

do conteúdo externo até gerar uma resposta de erro. 

No Exemplo 2, foi criada uma página que utiliza 6 imagens e 1 arquivo JavaS-

cript em servidores externos diferentes e a página levou 1,86s para carregar comple-
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tamente. Ao passarmos todos as imagens e o arquivo JavaScript para o mesmo ser-

vidor, o tempo de carregamento da página caiu para 1,75s. 

Nas próximas seções, diversos exemplos serão citados apresentando modifica-

ções incrementais em relação ao anterior a cada novo exemplo, a fim de mostrar o 

efeito no tempo de carregamento ocasionado por cada uma das boas práticas discu-

tidas a seguir. Esses exemplos possuem apenas modificações estruturais no código 

da página em relação à implementação original (Exemplo 2) cujo código está especi-

ficado no Apêndice A. 

5.2 BOAS PRÁTICAS COM CSS E JAVASCRIPT 

Nesta Seção, são discutidas as boas práticas com CSS e JavaScript, como mo-

ver os arquivos CSS para o topo da página e os arquivos JavaScript para o final, 

reduzir a quantidade de arquivos e o porquê de minificá-los. Inicialmente, é discutido 

o porquê de deixar os códigos CSS e JavaScript em arquivos externos e não embu-

tidos no código HTML. 

Com o código CSS e JavaScript embutido no HTML, é gerado um arquivo maior 

e não será possível armazenar o CSS e JavaScript em cache. Isto diminui o número 

de requisições para acessar os códigos CSS e JavaScript. Ao deixar códigos CSS e 

JavaScript em arquivos externos, é possível armazená-los em cache e evitar duplici-

dade de código. No código do Exemplo 2 os códigos JavaScript e CSS do Bootstrap 

estão definidos no código HTML. Já no Exemplo 3, os códigos estão externos ao 

arquivo HTML, passando o tempo de carregamento de 1,75s para 1,66s. 

 Ao deixar códigos CSS especificado diretamente nos atributos style dos 

elementos HTML ou no final do documento HTML, além de dificultar a manutenção 

de código, o navegador leva mais tempo para aplicá-lo nos elementos da página. 

Colocando o código CSS em um arquivo externo e no final do código HTML, a pági-

na carrega mais rápido. Porém, ao acessar a página, seus elementos são exibidos 

sem o estilo definido no CSS e o navegador realiza a atualização deles após carre-
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gar o arquivo CSS, o que passa uma sensação de lentidão para o usuário. No 

Exemplo 4, o código CSS foram colocados no topo do arquivo HTML, passando o 

tempo de carregamento de 1,66s para 1,64s. 

 Diferente dos demais arquivos, os documentos JavaScript não podem ser 

baixados em paralelo, pois podem existir dois arquivos JavaScript que dependem 

um do outro e que podem sofrer diferentes atrasos de carregamento na rede, ocasi-

onando erro no lado cliente. No Exemplo 5, o tempo de carregamento aumentou pa-

ra 1,77s após a mudança do arquivo JavaScript para o final do documento HTML, 

porém, não houve uma tela branca impedindo que o usuário visualiza-se a página. 

5.2.1 Reduzindo a Quantidade de Arquivos 

Quanto maior for a quantidade de arquivos, maior será o tempo de carregamento 

e o tempo de ocupação do servidor para entregar os arquivos solicitados [17, p11]. 

Ao unificar esses arquivos, os arquivos resultantes terão um tamanho maior, porém 

o número de requisições ao servidor diminui. Essa prática beneficia principalmente 

os arquivos JavaScript por não poderem ser baixados em paralelo em diversos na-

vegadores. 

A fim de verificar esta técnica, ela foi aplicada ao site implementado no Exemplo 

6 reduzindo seu tempo de carregamento de 1,77s para 1,60s. Nesse exemplo, inici-

almente tinham 2 arquivos JavaScript de 69KB e 95KB e quando unificados, forma-

ram um arquivo de 163KB. Em relação aos arquivos CSS, a princípio tinham 2 arqui-

vos CSS de 1KB e 143KB e após a unificação, foi gerado um arquivo resultante de 

150KB. Já o site Boa Refeição teve uma redução de 2,88s para 2,53s após unir 4 

arquivos JavaScript em um único arquivo. 
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5.2.2 Minificando os Arquivos 

De acordo com Steve Souders em seu livro Alta Performance em Sites Web: 

 

Minimização (minification) é a prática de remover caracteres desnecessários 

do código para reduzir seu tamanho para, desta forma, melhorar os tempos 

de resposta. Quando o código é minimizado, todos os comentários são re-

movidos, bem como espaços em branco, desnecessários (espaços, caracte-

res de avanço de linha, de tabulação, etc) [17, p69]. 

 

 

Ao minificar (ou minimizar) arquivos CSS ou JavaScript, o tamanho de código é 

diminuído, o que fará com que o servidor envie os arquivos de forma mais rápida 

para o cliente. 

Esta técnica também foi aplicada à página Web citada na Subseção 5.2.1 ge-

rando o Exemplo 7, reduzindo o arquivo CSS de 150KB para 115KB e o arquivo Ja-

vaScript de 163KB para 132KB. Ao acessar a página, o tempo de carregamento foi 

reduzido de 1,60s para 1,57s. 

5.3 REDUZINDO AS REQUISIÇÕES HTTP E UTILIZANDO CARREGAMENTO 

ASSÍNCRONO 

Conforme já dito anteriormente, quanto maior a quantidade de arquivos solicita-

dos, maior será a ocupação do servidor e o site irá levar mais tempo para carregar. 

Sites como o Facebook e o Instagram carregam o seu conteúdo de acordo com a 

navegação do usuário com a página Web para reduzir a quantidade de requisições 

HTTP no momento em que o site é acessado. 

A prática de carregar conteúdo conforme a interação do usuário é chamado de 

carregamento assíncrono e geralmente é implementada utilizando código JavaScript. 

O carregamento assíncrono com o uso de JavaScript também é conhecido como 

Ajax (Asynchronous Javascript and XML). 
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No Exemplo 8, essa técnica foi aplicada ao exemplo da Subseção 5.2.2, redu-

zindo as quantidades de imagens de 5 para 1 e adicionado um botão com a função 

de mostrar o conteúdo restante. Ao clicar no botão, uma requisição Ajax é feita a um 

arquivo PHP, em que foi armazenado o restante do conteúdo da página. Após a im-

plementação, o tempo de carregamento caiu de 1,57s para 1,08s. 

5.4 UTILIZANDO A CACHE 

A ativação do armazenamento em cache do navegador serve para armazenar 

arquivos em uma memória de acesso mais rápido para o usuário quando comparado 

ao acesso do servidor de origem do conteúdo requisitado por um tempo determinado 

para reduzir a quantidade de solicitações realizadas ao servidor. Desta forma, sites 

de notícias, redes sociais e outros sites que são acessados com frequência e reali-

zam o cache de informações da página, carregam mais rápido quando comparados 

ao primeiro acesso devido à menor quantidade de solicitações realizadas ao servi-

dor. As Figuras 4 e 5 mostram o funcionamento da cache ao acessar um site pela 

primeira e segunda vez respectivamente. 

 

Figura 5: Primeiro acesso a um site. (Cache vazia). [11]. 
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Figura 6: Segundo acesso a um site. (Cache cheia). [11]. 

Os arquivos armazenados em cache geralmente são conteúdos estáticos, 

como imagens, arquivos CSS e arquivos JavaScript. Não é recomendado armazenar 

arquivos HTML em cache por ter um conteúdo muito dinâmico. 

 Ao analisar alguns sites, foi nítida a eficácia da cache. No primeiro aces-

so, o site Boa Refeição registrou 2,40s para carregar, já no segundo acesso, foi re-

gistrado 1,71s. O Facebook registrou 2,04s no primeiro acesso e 601ms no segundo 

acesso. Já o Wikipidia registrou 2,55s no primeiro acesso e 480ms no segundo. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho, foram apresentadas diversas práticas para redução de trá-

fego de dados e para obtenção de alto desempenho no contexto do acesso a pági-

nas Web. Além disso, foram discutidas algumas tecnologias Web básicas para auxi-

liar na compreensão dos assuntos apresentados neste projeto.  

Através das boas práticas apresentadas, foi verificado que a página Web 

implementada para teste apresentou melhoras em seu tempo de carregamento. Ini-

cialmente, o tempo apresentado pela página era de 1,86s e após a aplicação das 

técnicas discutidas, a página, no Exemplo 8, passou a carregar com apenas 1,08s, 

demostrando que estas práticas podem auxiliar na obtenção de uma página com alto 

desempenho. 

Vale ressaltar que os exemplos implementados são considerados peque-

nos quando comparados a diversos sites disponíveis na Web. Dessa forma, a me-

lhoria obtida no tempo de carregamento é também pequena. Entretanto, em sites de 

grande porte, essas práticas podem reduzir o tempo de carregamento de forma mais 

significativa. 

A fim de estender os testes realizados neste trabalho, uma ferramenta dis-

ponível é o PageSpeed Tools da Google [14]. Ela realiza uma análise do site, indica 

os pontos em que o site deve ser melhorado e pode retornar alguns arquivos melho-

rados como imagens e arquivos CSS e JavaScript. 

Recomenda-se também o estudo mais aprofundado do Ajax, que foi men-

cionado na Seção 5.3, por ser uma técnica relevante e muito utilizada na atualização 

de partes das páginas Web de forma assíncrona sem a necessidade de recarregar 

toda a página. Entretanto, seu uso requer atenção, pois se utilizada de forma inade-

quada, essa técnica pode prejudicar a performance das páginas Web. 
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APÊNDICE A – CÓDIGOS FONTES DAS PÁGINAS WEB DE 

TESTE 

Diversos exemplos de páginas Web são citados no trabalho para a aplica-

ção das técnicas de redução de tráfego e obtenção de alto desempenho. A seguir 

são apresentados apenas os códigos fontes dos exemplos 1 e 2 citados nos capítu-

los 4 e 5 respectivamente, visto que os demais exemplos possuem apenas modifica-

ções estruturais em relação ao Exemplo 2 e estas são mencionadas no texto de 

seus respectivos capítulos. Assim, os outros exemplos podem ser visualizados em 

https://github.com/EuIgorLopes/Boas-Praticas-para-Reducao-de-Trafego-e-

obtencao-de-Alto-Desempenho-de-Paginas-Web. 

 

Exemplo 1: 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title></title> 
  <style type="text/css"> 
   img{ 
    width: 800px; 
   } 
  </style> 
 </head> 
 <body> 
  <figure> 
   <img src="imagens/paisagem.jpg" /> 
  </figure> 
 </body> 
</html> 
 
 

 

Exemplo 2: 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title>tcc</title> 
  <style type="text/css"> 
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   /* 
   código CSS do Bootstrap 
   */ 
  </style> 
  <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></s
cript> 
  <script type="text/javascript"> 
   /* 
   código JavaScript do Bootstrap 
   */ 
  </script> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, ini-
tial-scale=1" /> 
 </head> 
 <body style="background: #014c3e;"> 
  <div class="container" style="background: #fff;"> 
   <header class="row" style="background: 
#014c3e;"> 
    <figure class="col-md-5"> 
     <img 
src="http://www.ic.uff.br/images/logo/IC-Logo.png" /> 
    </figure> 
    <div class="col-md-7"> 
     <h1 style="color: #fff;">TCC 
Igor</h1> 
    </div> 
   </header> 
   <section> 
    <div class="row" style="margin-top: 
5px; border-top: 1px solid #000; padding-top: 5px;"> 
     <figure class="col-md-6"> 
      <img 
src="http://img1.olhardigital.uol.com.br/uploads/acervo_imagens/2016/09/201
60905172155_660_420.jpg" class="img-responsive" /> 
     </figure> 
     <div class="col-md-6"> 
      <p> 
       Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat porttitor 
sagittis. Mauris tincidunt magna ut massa dictum, vitae congue sem tristi-
que. Suspendisse leo enim, ultricies id tincidunt sit amet, sodales vehicu-
la sapien. Aliquam condimentum maximus turpis, non pulvinar est dignissim 
ac. Pellentesque hendrerit metus imperdiet, bibendum urna lobortis, elei-
fend libero. Morbi vel elit et justo blandit viverra. Nulla sed arcu con-
gue, sodales lectus quis, tincidunt libero. Duis imperdiet arcu augue, in 
dapibus sem vestibulum non. Pellentesque convallis elit bibendum mauris 
euismod interdum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Nulla in diam vitae diam consectetur susci-
pit id a lorem. Donec vulputate vitae sem ac hendrerit. 
      </p> 
     </div> 
    </div> 
    <div class="row" style="margin-top: 
5px; border-top: 1px solid #000; padding-top: 5px;"> 
     <figure class="col-md-6"> 
      <img 
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src="http://www.clubedohardware.com.br/imageview.php?image=81363" 
class="img-responsive" /> 
     </figure> 
     <div class="col-md-6"> 
      <p> 
       Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat porttitor 
sagittis. Mauris tincidunt magna ut massa dictum, vitae congue sem tristi-
que. Suspendisse leo enim, ultricies id tincidunt sit amet, sodales vehicu-
la sapien. Aliquam condimentum maximus turpis, non pulvinar est dignissim 
ac. Pellentesque hendrerit metus imperdiet, bibendum urna lobortis, elei-
fend libero. Morbi vel elit et justo blandit viverra. Nulla sed arcu con-
gue, sodales lectus quis, tincidunt libero. Duis imperdiet arcu augue, in 
dapibus sem vestibulum non. Pellentesque convallis elit bibendum mauris 
euismod interdum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Nulla in diam vitae diam consectetur susci-
pit id a lorem. Donec vulputate vitae sem ac hendrerit. 
      </p> 
     </div> 
    </div> 
    <div class="row" style="margin-top: 
5px; border-top: 1px solid #000; padding-top: 5px;"> 
     <figure class="col-md-6"> 
      <img 
src="https://imgnzn-a.akamaized.net//2016/10/15/15175152763510-
t1200x480.jpg" class="img-responsive" /> 
     </figure> 
     <div class="col-md-6"> 
      <p> 
       Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat porttitor 
sagittis. Mauris tincidunt magna ut massa dictum, vitae congue sem tristi-
que. Suspendisse leo enim, ultricies id tincidunt sit amet, sodales vehicu-
la sapien. Aliquam condimentum maximus turpis, non pulvinar est dignissim 
ac. Pellentesque hendrerit metus imperdiet, bibendum urna lobortis, elei-
fend libero. Morbi vel elit et justo blandit viverra. Nulla sed arcu con-
gue, sodales lectus quis, tincidunt libero. Duis imperdiet arcu augue, in 
dapibus sem vestibulum non. Pellentesque convallis elit bibendum mauris 
euismod interdum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Nulla in diam vitae diam consectetur susci-
pit id a lorem. Donec vulputate vitae sem ac hendrerit. 
      </p> 
     </div> 
    </div> 
    <div class="row" style="margin-top: 
5px; border-top: 1px solid #000; padding-top: 5px;"> 
     <figure class="col-md-6"> 
      <img 
src="https://imagens.canaltech.com.br/156695.281157-Google-Allo.jpg" 
class="img-responsive" /> 
     </figure> 
     <div class="col-md-6"> 
      <p> 
       Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat porttitor 
sagittis. Mauris tincidunt magna ut massa dictum, vitae congue sem tristi-
que. Suspendisse leo enim, ultricies id tincidunt sit amet, sodales vehicu-
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la sapien. Aliquam condimentum maximus turpis, non pulvinar est dignissim 
ac. Pellentesque hendrerit metus imperdiet, bibendum urna lobortis, elei-
fend libero. Morbi vel elit et justo blandit viverra. Nulla sed arcu con-
gue, sodales lectus quis, tincidunt libero. Duis imperdiet arcu augue, in 
dapibus sem vestibulum non. Pellentesque convallis elit bibendum mauris 
euismod interdum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Nulla in diam vitae diam consectetur susci-
pit id a lorem. Donec vulputate vitae sem ac hendrerit. 
      </p> 
     </div> 
    </div> 
    <div class="row" style="margin-top: 
5px; border-top: 1px solid #000; padding-top: 5px;"> 
     <figure class="col-md-6"> 
      <img 
src="http://tableless.com.br/wp-content/uploads/2015/10/capa.jpg" 
class="img-responsive" /> 
     </figure> 
     <div class="col-md-6"> 
      <p> 
       Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat porttitor 
sagittis. Mauris tincidunt magna ut massa dictum, vitae congue sem tristi-
que. Suspendisse leo enim, ultricies id tincidunt sit amet, sodales vehicu-
la sapien. Aliquam condimentum maximus turpis, non pulvinar est dignissim 
ac. Pellentesque hendrerit metus imperdiet, bibendum urna lobortis, elei-
fend libero. Morbi vel elit et justo blandit viverra. Nulla sed arcu con-
gue, sodales lectus quis, tincidunt libero. Duis imperdiet arcu augue, in 
dapibus sem vestibulum non. Pellentesque convallis elit bibendum mauris 
euismod interdum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Nulla in diam vitae diam consectetur susci-
pit id a lorem. Donec vulputate vitae sem ac hendrerit. 
      </p> 
     </div> 
    </div> 
   </section> 
  </div> 
 </body> 
</html> 

 


