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RESUMO 

 

A pesquisa avaliou os benefícios, em termos de ecoeficiência, da virtualização de TI do data 

center principal da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). O índice de ecoeficiência 

escolhido foi o consumo de energia dos servidores. A pesquisa quantificou os servidores data 

center da CNEN, e através da exploração, identificou os servidores tradicionais, os servidores 

do cluster de virtualização, assim como suas respectivas máquinas virtuais. O consumo de 

energia dos servidores foi estimado com auxílio da ferramenta “Cost comparison toolkit: 

Calculating server power usage”. Os resultados mostram que todos os servidores analisados 

possuem baixo uso de processamento; que o cluster de virtualização da CNEN opera com 

excesso de recursos em uma escala que permitiria o desligamento de dois servidores sem 

comprometer o funcionamento do cluster; que um único servidor do cluster já é suficiente 

para abrigar todos os servidores não virtualizados em termos de processamento e memória. A 

pesquisa conclui que a virtualização dos servidores tradicionais é o melhor caminho para a 

CNEN conseguir uma redução do consumo de energia do seu data center e que o cluster de 

virtualização está desperdiçando energia, pois opera de forma subutilizada. Essa pesquisa 

contribui para um olhar mais profundo sobre a virtualização como alternativa para 

administração de data centers na administração pública. 

 

 

Palavras-chave: virtualização; ecoeficiência; sustentabilidade; TI verde 

 

  



ABSTRACT 

 

The survey evaluated the benefits, in terms of eco-efficiency, of IT virtualization from the 

main data center of the National Nuclear Energy Commission (CNEN). The eco-efficiency 

index chosen was the energy consumption of servers. The survey quantified CNEN's data 

center servers, and through exploration, identified the traditional servers, virtualization cluster 

servers, as well their respective virtual machines. The energy consumption of the servers was 

estimated using the tool "Cost comparison toolkit: Calculating server power usage". The 

results show that all analyzed servers have low processing usage; the virtualization cluster of 

CNEN operates with excess resources on a scale that would allow the shutdown of two 

servers without compromising the operation of the cluster; a single cluster server is enough to 

house all non-virtualized servers in terms of processing and memory. The survey concludes 

that virtualization of traditional servers is the best way for CNEN to achieve a reduction in the 

energy consumption of its data center and that the virtualization cluster is wasting energy 

because it operates underutilized. This research contributes to a deeper look at virtualization 

as an alternative to data center management in public administration.  

 

 

Keywords: virtualization; eco-efficiency; sustainability; Green IT  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Há muito que começamos a nos preocupar com o meio ambiente e sua manutenção. 

Desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, até a ECO 92 (Rio de Janeiro, 1992) onde foi 

definido o Agenda 21, um plano amplo de medidas para alcançar o desenvolvimento 

sustentável em todo o mundo (UNITED NATIONS, 1997), muita coisa evoluiu na forma 

como o ser humano enxergava o meio ambiente. Nas conferências seguintes, Rio +10 

(Johanesburgo, 2002) e Rio +20 (Rio de Janeiro, 2012) a noção do desenvolvimento 

sustentável foi reconhecida como um objetivo global para as instituições de níveis nacional, 

regional e internacional (UNITED NATIONS, 2012). 

Traçando um paralelo não muito usual, mas pertinente, desde a Conferência de 

Estocolmo é possível perceber que enquanto amadureciam questões relacionadas ao meio-

ambiente e ao desenvolvimento sustentável, a tecnologia não parou de evoluir. Tomando 

como exemplo a Tecnologia da Informação (TI)
1
, que até os anos 1990 era conhecida apenas 

como Informática, notam-se mudanças drásticas na forma como a TI vem se apresentando nas 

últimas décadas. O que antes eram mainframes e terminais “burros” evoluiu para 

microinformática e redes locais. Mais tarde veio a rede global onde todos estão conectados – a 

Internet – e hoje já é possível abandonar o ponto fixo da residência, do trabalho ou da 

instituição de ensino graças à mobilidade proporcionada por smartphones e tablets.  

Hoje, já se fala na “Internet das Coisas”, onde qualquer tipo de dispositivo do dia-a-dia 

(eletrônicos, eletrodomésticos, veículos, etc.) estará conectado à Internet.  

A Internet mudou drasticamente a maneira como vivemos, alterando as interações 

entre as pessoas em um nível virtual de vários contextos, que vão desde a vida 

profissional até as relações sociais. A Internet das coisas tem o potencial de 

adicionar uma nova dimensão a este processo, permitindo comunicações com e entre 

objetos inteligentes, conduzindo assim à visão de comunicações “a qualquer hora, 

em qualquer lugar, com qualquer mídia, de qualquer coisa” (ATZORI; LERA; 

MORABITO, 2010). 

Para que, por exemplo, a Internet das Coisas funcione, um aparato tecnológico se faz 

presente fora da vista do usuário doméstico. Dentre as estruturas de TI mais utilizadas no 

                                                 
1
 Atualmente a comunicação é tão interligada à TI que muitos autores preferem um termo mais 

abrangente: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Durante essa pesquisa serão utilizados os dois 

acrônimos, dependendo da citação original. 
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momento, o destaque são os serviços de cloud computing ou apenas cloud (em português 

computação na nuvem ou apenas nuvem). A computação na nuvem permite que os usuários 

adquiram e liberem recursos sob demanda e forneçam acesso a processamento de dados, 

enquanto relegam a localização física dos recursos (LIU et al., 2009). Exemplos de 

computação na nuvem são os serviços como Dropbox, Google Drive, iCloud, Amazon S3 e 

OneDrive que já fazem parte da vida de milhões de pessoas. 

Além do usuário doméstico ou profissional liberal, a computação na nuvem se tornou 

uma ótima alternativa para empresas de pequeno, médio e grande portes, pois oferece 

infraestrutura, plataforma e software (aplicações) como serviços – também conhecidos como 

Infrastructure as a Service (IaaS, Infraestrutura como Serviço), Platform as a Service (PaaS, 

Plataforma como Serviço), e Software as a Service (SaaS, Software como Serviço), 

respectivamente – que são disponibilizados aos consumidores em um modelo pay-as-you-go
2
 

(BELOGLAZOV; ABAWAJY; BUYYA, 2012). 

O crescimento dos serviços de TIC, em especial os serviços de nuvem, contribui 

bastante para o aumento e expansão em larga escala dos data centers
3
, o que em 

contrapartida, sempre tende a aumentar o consumo de energia e emissão de gases. Quantos 

mais equipamentos forem produzidos para serem inseridos em infraestruturas existentes, 

maior será o gasto de aquisição e manutenção e maior serão consumo de energia e emissão de 

CO
2
 e outros gases de efeito estufa (MURUGESAN, 2008). 

Segundo relatório da The United States Environmental Protection Agency, em 2011 os 

data centers e servidores federados dos Estados Unidos da América consumiram o 

equivalente a 100 bilhões de KWh, enquanto isso, no período de 2011 a 2035 a demanda 

mundial de eletricidade para data centers foi estimada para aumentar mais de 66% 

(VARASTEH; GOUDARZI, 2015). 

Hoje, uma alternativa bastante utilizada na administração de data centers é a 

virtualização, processo que permite que um único servidor físico consiga compartilhar seus 

recursos de hardware com n “servidores virtuais” (MURUGESAN, 2008). 

A virtualização de servidores se apresenta como uma solução para redução de custos 

na expansão e modernização de data centers, além de contribuir para uma diminuição na 

emissão de gases. 

                                                 
2
 Pay-as-you-go é uma expressão em inglês que indica um sistema de pagamento onde se paga apenas o 

que se utiliza. 
3
 A tradução direta para o português seria Centro de Processamento de Dados (CPD), termo muito 

utilizado no Brasil até a década de 2000. Hoje o termo Data Center vem sendo bastante utilizado pelo mercado 

de TI brasileiro em substituição ao acrônimo CPD. Nessa pesquisa utilizaremos o termo data center. 
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1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) possui um data center central em 

sua sede. Nesse data center, parte dos servidores operam em um ambiente de virtualização e 

parte como servidores tradicionais. Até o presente momento nunca foi feito um estudo 

comparativo entre os dois ambientes e nem o quão ecoeficiente é o ambiente de virtualização. 

Como desdobramento da situação problema descrita, a questão de pesquisa é: 

Quais os benefícios resultantes da virtualização de TI no data center da CNEN? 

1.3 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desse trabalho é avaliar os benefícios, em termos de ecoeficiência, da 

virtualização de TI do data center localizado na Sede da CNEN. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Através da revisão de literatura identificar os aspectos de ecoeficiência na 

virtualização de TI; 

 Estabelecer um comparativo alternativa “servidor tradicional” versus “servidor 

de virtualização”; 

 Valorar os benefícios em função da alternativa “servidor virtual”. 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

O tema está consonância com o programa do Mestrado em Sistemas de Gestão da 

UFF, pois agrega os três ramos do Programa: tecnologia (virtualização), gestão 

(administração pública) e meio ambiente (sustentabilidade). A sua relevância está no fato de 
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ser um tema presente no mercado profissional e com relevante produção científica atual, 

conforme comentado nos capítulos 4.1.1 e 4.1.2. 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada dentro da CNEN, que é composta, além da sua sede, por 

quatro institutos (IEN, IRD, CDTN e IPEN), um laboratório (LAPOC), dois centros regionais 

(CRCN-CO e CRCN-NE) e sete escritórios espalhados pelo país. 

Como a gestão de TI na CNEN é descentralizada a pesquisa foi delimitada ao data 

center da Sede, que atende além da própria Sede, os sete escritórios, LAPOC e CRCN-CO; as 

demais localidades têm sua própria gestão e não foi possível uma coleta de informações 

precisa durante o período da pesquisa 

Todas as informações foram extraídas dos servidores localizados dentro do data center 

da Sede. 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esse trabalho de Qualificação está estruturado em cinco capítulos, conforme se segue: 

 Capítulo 1: Introdução que apresenta a contextualização do tema com os 

aspectos da pesquisa. 

 Capítulo 2: Revisão da literatura sobre sustentabilidade, legislação sustentável 

na administração pública, data centers, virtualização e TI verde; 

 Capítulo 3: Metodologia que norteou a pesquisa com todos os meios que serão 

utilizados para a obtenção dos resultados. 

 Capítulo 4: Análise dos dados oriundos do instrumento de pesquisa. 

 Capítulo 5: Conclusões da pesquisa com base nos dados levantados e análises 

efetuadas além de sugestões e recomendações para pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura relativa ao tema deste trabalho. Serão 

abordados os aspectos teóricos sobre sustentabilidade e virtualização em data centers de TI. 

2.1 ECOEFICIÊNCIA 

2.1.1 Consumo de energia em TI 

A TI contribui bastante para problemas ambientais, muitas vezes sem ser notada. 

Muitos dos equipamentos de TI consomem quantidades significativas de energia e contribuem 

para a emissão de gases durante seu funcionamento, além de acarretarem outros tantos 

problemas ambientais durante sua produção e distribuição (MURUGESAN, 2008). 

2.1.1.1 Data center 

Em um data center é possível encontrar uma quantidade significativa de equipamentos 

de TI com alto consumo energético tais como switches, roteadores, storages, servidores e 

sistemas de condicionamento de ar. A energia e os custos de emissões dos data centers são 

uma grande preocupação na análise da TI verde
4
 porque mais da metade de todos os custos 

elétricos relacionados à TI são gerados lá, desde pequenas instalações até instalações enormes 

com milhares de servidores e dezenas de milhares de postos de trabalho associados (RUTH, 

2009). 

Jin et al. (2013) dividem o uso da energia nos data centers em duas partes: a energia 

consumida pelo subsistema de TIC, ou seja, servidores, armazenamento, ativos de rede; e a 

energia consumida pela infraestrutura, como por exemplo, aquecimento, ventilação e ar 

condicionado. Em concordância, Marcu e Tudor (2011) alertam que consumo de energia é um 

parâmetro de projeto crítico nos data centers e ambientes corporativos atuais, uma vez que 

                                                 
4
 O conceito de TI verde é explicado mais adiante no item 2.1.2. 
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impacta diretamente tanto a implantação como os custos operacionais. Eles, também lembram 

que o consumo de energia de um computador é um componente importante destes custos. 

A eletricidade consumida por servidores duplicou de 2000 a 2005, passando de 12 

bilhões para 23 bilhões de kWh, em virtude do aumento do número de servidores instalados 

em data centers e dos equipamentos de refrigeração e infraestrutura necessários (KOOMEY, 

2008). 

Já um relatório recente do Lawrence Berkeley National Laboratory mostra que o 

consumo energético dos data centers dos Estados Unidos tem se mantido estável na última 

década, girando em torno de 60 bilhões de kWh, com projeção de permanecer nessa faixa até 

2020 (Figura 1), o que resultaria em uma economia de mais de 600 bilhões de kWh 

(SHEHABI et al., 2016). 

 

 

Figura 1: Tendências atuais de consumo energético em data centers e cenários de 

eficiência energética a partir de 2010 

Fonte: Traduzido de Shehabi et al (2016) 

2.1.1.2 Servidores 

Estimar o consumo de energia de um servidor sem o auxílio de um software ou 

equipamento específico para essa tarefa, como um wattímetro, não é uma tarefa fácil. Muitas 

são as variáveis a serem consideradas, que vão desde a potência máxima da(s) fonte(s) de 

energia do servidor até o tipo e quantidade de processadores, memória, discos; isso tudo sem 
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esquecer de levar em consideração a carga de trabalho (workload), processamento e I/O
5
 em 

que o equipamento é submetido (DEKSON; JAICHANDRAN, 2014; MINAS; ELLISON, 

2009). 

O tipo de servidor já influencia no seu gasto energético. Os mais comuns são: 

 servidor de torre
6
, 

 servidor de rack 1U
7
, 

 servidor de rack 2U, 

 servidor de blade
8
. 

 

Em um data center tradicional é provável que se encontre servidores de 1U e 2U ou 

servidores em blade, se o data center prezar pela modularidade. Como apontam Uddin, Shah e 

Alsaqour (2013), racks preenchidos com blades usam quase todo o poder requerido por 

equipamentos de TI para operar, ou seja, de 25 a 30 kWh de energia, além de muitas vezes 

serem subutilizados.  

Segundo Minas e Elisson (2009) os processadores e memórias são os componentes de 

hardware que mais consomem energia em um servidor, seguido da perda de eficiência 

energética das fontes de alimentação. Já o consumo energético dos discos rígidos só se torna 

significativo quando existe uma grande quantidade de discos no servidor. 

O Gráfico 1 exemplifica o consumo de energia, por componente, em um cenário com 

um servidor com processador quadcore (quatro núcleos), oito pentes de memória (8w cada), 

um disco (12w), dois slots PCI ocupados (25w cada), uma ventoinha (10w) e uma placa de 

rede (4w) (MINAS; ELLISON, 2009). 

                                                 
5
 Do inglês Input/Output (Entrada/Saída). Termo muito usado em TI para designar operações de leitura 

e gravação, em disco. 
6
 Um servidor de torre é um computador com um formato similar ao computador doméstico e é pouco 

utilizado em data centers modernos, devido a sua falta de modularidade. 
7
 A sigla U (ou RU) vem de Rack Unit que é a unidade de medida utilizada para descrever a altura de 

servidores, switches e outros dispositivos montados em racks de 19 polegadas, frequentes em data centers. Cada 

1U equivale a exatamente 1,75 polegadas (44,45mm). Esses racks têm a capacidade máxima de 42U. 
8
 Um servidor em blade é um computador enxuto com um design modular, otimizado para minimizar o 

uso do espaço físico em um data center. 
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Gráfico 1: Consumo de energia de um servidor específico 

Fonte: Traduzido de Minas e Elisson (2009) 

2.1.1.3 Consumo de energia – Processadores 

O consumo de energia do processador varia muito pelo tipo de processador do 

servidor usado. Esse consumo pode variar de 45W a 200W por CPU multi-core. O ajuste das 

cargas de trabalho com uma utilização otimizada do processador pode afetar muito o consumo 

de energia e a eficiência energética, segundo Minas e Elisson (2009). 

Ao se aproveitar a utilização média do processador durante um período de tempo 

definido, é possível calcular uma estimativa da energia consumida (P) para esse período. 

Muitas cargas de trabalho do servidor escalam linearmente do ocioso (Pidle) à potência 

máxima (Pmax). Quando se conhece o consumo de energia de um servidor no pico de uso 

(Pmax) e no repouso (Pidle), é possível estimar o consumo de energia (P) em qualquer taxa de 

utilização (n%) com a seguinte fórmula (MINAS; ELLISON, 2009): 

𝑃𝑛 = (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖𝑑𝑙𝑒) ×
𝑛

100
+ 𝑃𝑖𝑑𝑙𝑒 

CPU 
Memória 

Fonte de 
energia 
(perda) 

Discos Slots PCI 

Placa-mãe 

Ventoinha 

Rede 
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2.1.1.4 Consumo de energia – Memória 

Como pode ser visto em Minas e Ellison (2009) estimar o consumo de energia das 

memórias de um servidor é uma tarefa árdua e complexa, pois envolve identificar o tipo de 

memória DDR
9
 presente no servidor (DDR2, DDR3, DDR4... ?),  capacidade de cada pente 

de memória, sua taxa de operação em MHz, tempo de uso, tempo de ociosidade, etc. 

2.1.1.5 Consumo de energia – Fontes de alimentação 

Fontes de alimentação transformam energia AC em DC para energizar um servidor e 

de acordo com Minas e Ellison (2009) há uma perda de energia durante essa transformação. 

Segundo os autores a eficiência de uma fonte de alimentação depende da sua carga e as cargas 

mais eficientes estão dentro da faixa de 50-75 por cento de utilização, logo a eficiência da 

fonte de energia cai drasticamente abaixo de uma carga de 50% e não melhora 

significativamente com cargas superiores a 75%. 

As fontes de alimentação são tipicamente perfiladas para a eficiência em um fator de 

carga muito elevado, tipicamente 80 a 90 por cento. No entanto, a maioria dos data 

centers têm cargas típicas de 10 a 15 por cento. Assim, a eficiência da fonte de 

alimentação é frequentemente fraca. Como a maioria dos servidores atualmente 

funcionam com 20-40 por cento de fontes de alimentação eficientes, desperdiçam a 

maioria da eletricidade que passa por eles. Como resultado, as fontes de energia de 

hoje consomem pelo menos 2% de toda a produção de eletricidade dos EUA. 

Projetos de fornecimento de energia mais eficientes poderiam cortar esse uso pela 

metade, economizando quase US$ 3 bilhões (MINAS; ELLISON, 2009). 

2.1.2 TI Verde 

A ideia de “computação verde” ou TI verde surgiu em 1992, quando a Agência de 

Proteção Ambiental dos EUA (EPA) lançou o Energy Star (https://www.energystar.gov/), um 

método de rotulagem voluntário para reconhecer características de eficiência energética de 

equipamentos eletrônicos (RUTH, 2009). Desde então, o selo do programa Energy Star 

                                                 
9
 Do inglês double data rate (taxa de transferência dobrada). Indica uma memória que transfere dados 

na subida e descida do clock.  
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(Figura 2) se tornou personagem presente em uma enormidade de dispositivos eletrônicos, em 

especial computadores e monitores. 

 

 

Figura 2: Selo do programa Energy Star 

 

Então o que é TI verde?  

A literatura científica apresenta muitas definições para o termo TI verde, mas todas 

apontando para um mesmo caminho. A seguir são apresentadas algumas definições coletadas 

durante a pesquisa: 

a) O uso de recursos de TI de forma eficiente em termos energéticos e de baixo 

custo (BOSE; LUO, 2011). 

b) O estudo e a prática da concepção, fabricação, uso e descarte de computadores, 

servidores e equipamentos associados – monitores, impressoras, dispositivos 

de armazenamento e de rede e sistemas de comunicação – de forma eficiente e 

eficaz com o mínimo ou nenhum impacto sobre o meio ambiente (DEDRICK, 

2010; MURUGESAN, 2008).  

c) O esforço para economia de recursos naturais e ambientais em TI (HERZOG; 

LEFÈVRE; PIERSON, 2012). 

 

Com a popularização dos serviços de computação na nuvem – a eficiência energética 

da nuvem é um tema ativo que vem recebendo crescente atenção devido a problemas 

ambientais e econômicos (KANTARCI et al., 2013) – os data centers passaram a ter atenção 

especial sob a ótica da sustentabilidade, segundo Harmon e Auseklis (2009): 

O uso elevado e crescente de energia elétrica torna os data centers uma importante 

fonte de gases de efeito estufa. Para as organizações de informação intensiva, data 

centers podem ser responsáveis por mais de 50% da emissão de carbono total das 

empresas. Para as empresas de serviços, data centers são a principal fonte de 
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emissões de gases. Os data centers, com os seus altos custos de energia e impacto 

cada vez mais negativo sobre o ambiente, são a força motriz por trás do movimento.  

Os benefícios da TI verde são muitos. Capra e Merlo (2009) classificam-nos em três 

áreas de atuação: eficiência energética de TI, gestão eco-compatível do ciclo de vida de TI e 

TI como um capacitor da governança verde. A TI verde também se esforça para alcançar a 

viabilidade econômica e melhoria no uso e desempenho de sistemas, respeitando nossas 

responsabilidades sociais e éticas (MURUGESAN, 2008).  

A TI verde também se esforça para alcançar a viabilidade econômica e melhoria no 

uso e desempenho de sistemas, respeitando nossas responsabilidades sociais e éticas 

(MURUGESAN, 2008).  

A razão para usar TI Verde pode surgir de interesses econômicos e ecológicos. Ações 

podem afetar todo o ciclo de vida da TI – ou seja, a partir da construção, através da utilização, 

até à sua eliminação. (HERZOG; LEFÈVRE; PIERSON, 2012).  

Como pode ser visto em Murugesan (2008), a TI verde inclui o escopo da 

sustentabilidade ambiental, a economia da eficiência energética e o custo total de propriedade, 

que inclui o custo de descarte e reciclagem. Ela abrange uma série de áreas de foco e 

atividades: 

 Projeto para a sustentabilidade ambiental; 

 Computação eficiente em termos energéticos; 

 Gerenciamento de energia; 

 Projeto de data centers; 

 Virtualização de servidores; 

 Descarte e reciclagem responsável; 

 Conformidade regulatória; 

 Métricas verdes, ferramentas de avaliação e metodologia; 

 Mitigação de riscos relacionados com o ambiente; 

 Utilização de fontes de energia renováveis; e 

 Eco-rotulagem de produtos de TI. 

 

Em busca de economia do espaço físico e uma melhor gerência do seu parque 

tecnológico, o mercado de TI vem investindo em soluções para virtualização de servidores de 

TI.  
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2.2 VIRTUALIZAÇÃO 

Uma das técnicas de TI que mais tem crescido nos últimos anos é a virtualização, 

principalmente após o surgimento e popularização dos serviços de nuvem.  

Embora venha recebendo muita atenção nos últimos anos, o que pode ser comprovado 

pela grande quantidade de artigos científicos publicados sobre o tema nos últimos cinco anos 

(ver capítulo 4.1.1), o conceito de virtualização teve sua gênese em 1964 com o surgimento 

do mainframe System/360 da IBM e o posterior desenvolvimento do sistema operacional 

VM/370, como pode ser visto em Creasy (1981). De acordo com Dasilva et al. (2012), o 

conceito de virtualização começou a se popularizar quando a VMWare fez a sua introdução 

para a popular arquitetura x86 em 1999, seguida do suporte que Intel e AMD deram a seus 

processadores permitindo assim que sistemas de virtualização utilizassem recursos do 

processador x86 de forma mais eficaz. 

Mas o que é virtualização? 

Virtualização é basicamente uma técnica que fornece uma interface de software para 

uma aplicação ou sistema operacional com a função de emular as propriedades de um 

hardware. Programas que são executados como convidados (guest) em uma máquina virtual 

(VM, virtual machine) são assim dissociados do hardware físico (MARCU; TUDOR, 2011). 

A virtualização de um computador é comumente definida como uma tecnologia que 

introduz uma camada de abstração de software entre o hardware e o sistema operacional com 

aplicações rodando em cima dela. Esta camada de abstração é chamada de monitor de 

máquina virtual (VMM, virtual machine monitor) ou hypervisor e, basicamente, oculta os 

recursos físicos do sistema operacional (SAHOO; MOHAPATRA; LATH, 2010). 

A Figura 3 exemplifica um ambiente básico de virtualização composto por um 

hardware com hypervisor e quatro VM distintas instaladas nesse hardware. Cada VM possui 

seu sistema operacional (Windows, Windows, Linux e Unix, representados por suas marcas e 

mascotes, respectivamente) e um serviço/aplicação dedicado (AD, Exchange, Apache e Bind), 

ou seja, quatro ambientes isolados funcionando em um mesmo hardware. 
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Figura 3: Exemplo de hypervisor hospedando quatro VM distintas 

 

A virtualização traz consigo uma grande quantidade de benefícios. Uddin, Shah e 

Alsaqour (2013) citam algumas delas: 

1. Disaster/recovery
10

 e planejamento de continuidade de negócio mais 

rápido e simplificado; 

2. Provisionamento de servidores rápido, ágil e responsivo; 

3. Gestão eficaz dos serviços de TI para atender às necessidades de 

negócios; 

4. Rápido scale-up (e scale-down) de recursos computacionais para 

satisfazer a carga de usuários; 

5. Teste e desenvolvimento de aplicações internas de forma rápida e 

barata; 

6. Infraestrutura de cloud computing simples e ágil; 

7. Maximização de hardware e software; 

8. Configuração de workload (carga de trabalho) e utilização; 

9. Técnicas de medição de desempenho e energia; 

10. Redução das emissões de CO2; 

11. Redução dos efeitos do aquecimento global; 

12. Economia no custo total de propriedade; 

                                                 
10

 Termo usado pelo mercado de TI que indica um conjunto de políticas e procedimentos que permitem 

a recuperação ou continuação da infraestrutura de TI após um desastre natural ou provocado pelo homem. 

HARDWARE 

HYPERVISOR 

AD EXCHANGE APACHE BIND 

VM VM VM VM 
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13. Redução na quantidade total de hardware usado em seu ambiente; 

14. Servidores virtuais inativos podem ser desligados; 

15. Um servidor virtualizado tem muito menos tempo ocioso e desperdiça 

menos recursos; 

16. Volume total de espaço reduzido. Um data center virtualizado pode 

usar até 100 vezes o espaço de um data center sem virtualização. 

 

Um dos principais benefícios em se utilizar a virtualização é a capacidade de alocação 

de diversas máquinas virtuais em um único servidor físico (FERRETO et al., 2011; MARCU; 

TUDOR, 2011; VARASTEH; GOUDARZI, 2015). Esse processo é conhecido como 

consolidação (Figura 4) e também pode ser aplicado sem o uso da virtualização, apenas 

identificando serviços e programas espalhados por um determinado número de servidores 

físicos e que possam ser consolidados em um único servidor. Com a ajuda da virtualização, a 

consolidação permite que n serviços fiquem distribuídos por n VM concentradas e um único 

servidor físico (Figura 3). 

Sem o conceito da virtualização, a consolidação se resume a aglutinar serviços e 

aplicações espalhadas por um número x de servidores em um único servidor, por exemplo. 

Mas e se nesse exemplo existissem cinco aplicações escritas em cinco linguagens diferentes 

(PHP, Java, C#, Ruby e Python)? Concentrar todas essas aplicações em um único sistema 

seria um processo trabalhoso e não recomendado devido as diferenças técnicas entre as 

linguagens. Em casos como esse, a virtualização surge como alternativa viável e facilitadora, 

pois permite a instalação de cinco ambientes virtualizados completamente distintos em um 

único servidor físico (VOGELS, 2008). 

 

 

Figura 4: Consolidação de servidores 

SERVIDOR + HYPERVISOR 

SERVIDOR 
3 

SERVIDOR 
2 

SERVIDOR 
1 
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Para Vogels (2008) a consolidação de servidores é em essência uma atividade de 

redução de custos; reduzindo significativamente a emissão de gases de servidores (de 30 a 50 

por cento ou mesmo mais), os requisitos de investimento de capital são diretamente afetados, 

o que leva à redução de pessoal e custos operacionais mais baixos. Deka (2014) faz uma ponte 

entre consumo de energia e consolidação ao comentar que uma vez que a energia é o principal 

componente de custo no funcionamento dos data centers, um data center com uso eficiente de 

energia se torna fator primordial no processo de consolidação.  

Isto remete a outro benefício que a virtualização de servidores traz, em especial para 

um data center, que é a redução de custos e de impactos ambientais (BELOGLAZOV et al., 

2011; CHAWDHRY; MANCE, 2010; HARMON; AUSEKLIS, 2009; JIN et al., 2013; 

MUKHERJEE et al., 2009; MURUGESAN, 2008; SAHOO; MOHAPATRA; LATH, 2010; 

TANTAR; TANTAR; BOUVRY, 2011; UDDIN; SHAH; ALSAQOUR, 2013). Redução no 

custo de equipamentos de TI – menos equipamentos a serem adquiridos e mantidos –, redução 

no custo de operação – menos equipamentos a serem gerenciados, muitas vezes com consoles 

centralizadas, como o software vSphere da VMWare que consegue gerenciar diversos data 

centers virtualizados –, redução no consumo de energia – em teoria menos servidores, menos 

energia consumida –, redução na emissão de gases de efeito estufa – mais uma vez, menos 

equipamentos, menos impacto ambiental. 

Murugesan (2008) resume o conceito de virtualização e os benefícios agregados da sua 

utilização em data centers sob uma ótica sustentável: 

A virtualização permite que os data centers consolidem sua infraestrutura de 

servidores físicos ao hospedar vários servidores virtuais em um número menor de 

servidores mais potentes, usando menos eletricidade e simplificando o data center. 

Além de obter uma melhor utilização de hardware, a virtualização reduz o espaço no 

data center, faz melhor uso do poder de computação, e reduz a demanda de energia 

do data center. Muitas empresas estão utilizando a virtualização para reduzir o 

consumo de energia dos data centers.  

A virtualização tornou-se uma estratégia fundamental para endereçar as crescentes 

necessidades computacionais nas empresas. Ela é fundamentalmente sobre a otimização da TI 

em termos de eficiência energética e redução de custos. A virtualização melhora a utilização 

dos recursos de TI existentes, reduzindo o uso de energia, gastos de capital e custos com 

recursos humanos (HARMON; AUSEKLIS, 2009). Mas como pode ser visto no Erro! Fonte 

e referência não encontrada., a virtualização não é a única técnica para se alcançar uma 

redução no consumo de energia em um data center. 
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Quadro 1: Técnicas para economia de energia em data centers 

Técnica Descrição Vantagens Desvantagens 

Virtualização 
Vários sistemas operacionais são 

configurados em um ou mais servidores 

Usuário não percebe 

diferença 

Custo de 

implementação 

Consolidação 
Minimizar servidores que ficam ociosos 

usando menos servidores ativamente 

Menos sistemas para 

manter 

Não permite máquinas 

adicionais para 

acomodar futura 

capacidade 

Resfriamento 

melhorado 

Técnicas para resfriar equipamentos de 

TI com menos energia 

Não há necessidade de 

reduzir a capacidade 

Difícil de medir o 

impacto sem 

modelagem suficiente 

Métricas 

verdes 

Medir a eficiência em termos de 

utilização de energia e as emissões de 

CO
2
 

Melhora a eficiência 

do data center 

Não existem métricas 

padronizadas para 

medir a eficiência 

Aquisição 

verde 

Através de programas como EPEAT
11

 e 

Energy Star (Figura 2), os compradores 

adquirem produtos que são facilmente 

recicláveis e feitos de materiais menos 

tóxicos 

Incentiva os 

fabricantes a 

desenvolverem mais 

produtos verdes 

Limita o que pode ser 

comprado 

Construção 

verde 

Usando práticas de construção verde, 

como a certificação LEED
12

 para 

construir edifícios energeticamente mais 

eficientes 

Economia de energia; 

LEED prestigia 

grandes relações 

públicas 

Só pode ser 

implementado na 

construção de um novo 

data center 

Fonte: Traduzido de (UDDIN; SHAH; ALSAQOUR, 2013) 

 

Em uma aproximação de primeira ordem, a virtualização de servidor poderia 

potencialmente reduzir o uso de energia, desligando os servidores ociosos. No entanto, a 

virtualização também levaria a outros efeitos potenciais de perigo, em particular, uma 

possível sobrecarga no consumo de energia e uma possível redução na taxa de transferência 

máxima. Estes efeitos prejudiciais, se não forem bem compreendidos e controlados, poderiam 

anular os benefícios da virtualização de servidores (JIN et al., 2013). 

 

                                                 
11

 Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT), é um método para compradores 

(governos, instituições, consumidores, etc.) avaliarem o efeito de um produto sobre o meio ambiente. Ele avalia 

vários aspectos ambientais do ciclo de vida de um dispositivo e classifica os produtos como ouro, prata ou 

bronze com base em um conjunto de critérios de desempenho ambiental. 
12

 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) é um programa de certificação para 

construçòes verde bastante difundido mundialmente. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo descreve a metodologia de pesquisa adotada no trabalho, mais 

especificamente, é apresentada a abordagem e o delineamento da pesquisa, com a descrição 

dos procedimentos metodológicos adotados para a sua realização, explicitando as técnicas 

para a coleta e a análise dos dados. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa se caracteriza como de abordagem quantitativa e do tipo exploratória e 

descritiva. Na pesquisa quantitativa os resultados podem ser quantificados, é uma abordagem 

centrada na objetividade e influenciada pelo positivismo (FONSECA, 2002). Trata-se de 

pesquisa que recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno ou as 

relações entre variáveis.  

Para Creswell (2010, p. 27) a abordagem quantitativa “é um meio para testar teorias 

objetivas, examinando a relação entre as variáveis”. As variáveis podem ser medidas 

tipicamente por instrumentos, de forma que os dados numéricos possam ser analisados por 

procedimentos estatísticos. 

Essa abordagem de pesquisa “considera que a realidade só pode ser compreendida 

com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados 

e neutros” (FONSECA, 2002, p. 20). Constitui-se de pesquisa com estilo dedutivo, com “[...] 

criação de proteções contra vieses, sobre o controle de explicações alternativas e sobre sua 

capacidade para generalizar e para replicar os achados” (CRESWELL, 2010, p. 27). 

As principais questões que orientam esse trabalho dizem respeito à virtualização de 

servidores de um data center, de acordo com o objetivo geral apresentado no capítulo 1.3. 

Complementarmente, em relação aos objetivos específicos esta pesquisa é exploratória 

e descritiva, pois tem a finalidade de descrever um fenômeno, estabelecer a relação entre as 

variáveis e explicitar o problema (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

A pesquisa é exploratória e descritiva porque pretende identificar como a Sede da 

CNEN está tratando atualmente os servidores do seu data center, sejam os virtualizados ou 
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físicos, explorando o tema de virtualização de servidores e descrevendo como isso é feito 

atualmente pela instituição. 

De acordo com Gil (2002, p. 42): “As pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Assim, os objetivos específicos da pesquisa 

descrevem como estão atualmente os servidores da CNEN. 

Deste modo, a escolha da abordagem quantitativa e da pesquisa exploratória e 

descritiva quanto aos objetivos, estão perfeitamente adequadas aos propósitos dessa 

dissertação, cujo objetivo visa “avaliar os benefícios, em termos de ecoeficiência, da 

virtualização de TI do data center localizado na Sede da CNEN”. 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O delineamento de uma pesquisa expõe os procedimentos metodológicos gerais para o 

desenvolvimento da pesquisa, com a seleção dos procedimentos técnicos de coleta e de 

análise de dados (GIL, 2002). Trata-se de um plano geral ou modelo que identifica as etapas 

da pesquisa, com ênfase para a coleta de dados, pois segundo Gil (2002, p. 43) “O elemento 

mais importante para a identificação de um delineamento é o procedimento adotado para a 

coleta de dados”.  

Os pesquisadores podem coletar dados primários, dados secundários ou ambos. Os 

dados primários são dados novos, ou seja, são coletados ou produzidos pelo pesquisador com 

a finalidade de atender as necessidades específicas da pesquisa (KOTLER; KELLER, 2012), 

sendo primordiais nas pesquisas empíricas ou de campo (CRESWELL, 2010).  

Os dados secundários já foram coletados para uma finalidade diferente daquela do 

problema de pesquisa e se caracterizam como o ponto de partida para qualquer tipo de 

pesquisa, tendo, em geral, custo baixo e disponibilidade imediata (KOTLER; KELLER, 

2012). Os dados primários não devem ser coletados até que os dados secundários disponíveis 

tenham sido coletados e analisados. 

A coleta de dados primários pode ser realizada por meio de pesquisa experimental, 

levantamento, estudo de caso, pesquisa-ação ou pesquisa participante (GIL, 2002); etnografia, 

estudo de caso, levantamentos ou experimentos (CRESWELL, 2010); observação, grupo de 
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foco, levantamento, dados comportamentais ou pesquisa experimental (KOTLER; KELLER, 

2012).  

As classificações sobre os métodos de coleta de dados dependem das abordagens e 

objetivos da pesquisa, e possuem classificações variadas de acordo com os autores que as 

referenciam ou a área de estudos em foco. 

A pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental fazem parte dos dados secundários. 

As fontes de pesquisa bibliográfica constituem-se de livros e artigos científicos, enquanto as 

fontes de pesquisas documentais são quaisquer documentos consultados como “cartas 

pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins etc. [...] 

relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc.” (GIL, 2002, p. 46), 

encontradas tanto em órgãos públicos como instituições privadas.  

A Figura 5 ilustra o delineamento dessa pesquisa no que diz respeito aos 

procedimentos metodológicos de coleta de dados e de análise de dados que será composto por 

etapas. 

 

Figura 5: Delineamento da pesquisa 

ETAPA 5: ANÁLISE DOS DADOS 

Verificação, análise e interpretação dos dados Apresentação dos resultados 

ETAPA 4: COLETA DE DADOS 

Aplicação de constructor de coleta no data center da Sede 

ETAPA 3: ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Análise da revisão de literatura Elaboração do constructor de coleta 

ETAPA 2: REVISÃO DE LITERATURA 

Seleção e leitura dos artigos 
Apresentação das informações obtidas nos 

artigos selecionados 

ETAPA 1: BIBLIOMETRIA 

Busca de referências Análise bibliométrica 
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Conforme mostrado na Figura 5, a primeira etapa da pesquisa constitui-se de uma 

bibliometria, que basicamente utiliza técnicas bibliométricas para definir os artigos científicos 

relevantes para a revisão de literatura.  

A revisão de literatura, segunda etapa da pesquisa, tem como objetivo, além de 

identificar os principais conceitos e definições para a pesquisa, obter informações sobre as 

diretrizes em relação ao gasto de energia dos servidores da CNEN e subsidiar tanto a 

elaboração do instrumento de coleta de dados como fornecer o embasamento para as análises. 

A terceira etapa constituiu a elaboração do instrumento de coleta de dados, composto 

por constructor usado para coletar os dados dos servidores do data center da Sede. 

A quarta etapa é a coleta de dados propriamente dita, e foi feita por meio de um 

levantamento. O constructor foi preenchido pelo próprio autor com os dados referentes ao 

data center de Sede. A coleta de dados inclui também pesquisa documental aos manuais 

técnicos dos servidores, foi realizada durante o segundo semestre de 2017 e caracteriza-se por 

um levantamento de toda população de servidores do data center da Sede da CNEN. 

A quinta e última etapa constitui a análise dos dados e, para sua realização, os dados 

coletados serão tratados quantitativamente e aplicados em uma ferramenta para cálculo do 

consumo de energia aproximado de cada servidor. Como o objetivo dessa pesquisa não é 

obter o consumo de energia exato do data center da Sede – nesse caso o mais adequado seria o 

uso de um wattímetro –, e sim formar um comparativo entre servidores com virtualização e 

servidores sem virtualização, os dados coletados pelo constructor foram inseridos em uma 

ferramenta profissional já alimentada com os dados técnicos dos principais modelos de 

servidores do mercado (MATTESON, 2013). 

3.3 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

A primeira etapa para o desenvolvimento dessa pesquisa foi identificar um quadro 

teórico com base em referências bibliográficas que objetivassem consolidar uma pergunta de 

pesquisa e compreender melhor o tema de pesquisa. Assim, essa etapa consistiu na busca por 

informações sobre os temas relevantes à pesquisa. Para tanto, foi escolhido desenvolver um 

estudo bibliométrico. 

A bibliometria baseia-se na análise estatística da produção científica na forma de 

artigos, publicações, citações, patentes e outros indicadores mais complexos (OKUBO, 1997). 
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Alguns dos parâmetros observáveis em estudos bibliométricos da literatura são as 

publicações, autores, palavras-chave, usuários, citações e periódicos, sendo que os estudos 

bibliométricos tentam quantificar, descrever e prognosticar o processo de comunicação 

científica escrita (GUEDES; BORSCHIVER, 2005).  

Os estudos bibliométricos também permitem visualizar a bibliografia de uma 

determinada área de forma a descobrir sua estrutura intelectual, denominados por White & 

McCain (1997) como estudos de visualização de literatura (HAYASHI et al., 2007, p. 6). 

Esses autores destacam que o objetivo da bibliometria é o desenvolvimento de indicadores 

confiáveis, que podem se desdobrar em parâmetros utilizados nos processos de avaliação de 

qualquer atividade científica. 

Os dados quantitativos bibliométricos referentes à produção científica estão 

disponibilizados em bases de dados bibliográficas dedicadas a uma grande área do 

conhecimento, bases de dados especializadas ou bases gerais e multidisciplinares como a 

Scopus
13

, que é uma base de dados multidisciplinar, mantida pela editora Elsevier desde o ano 

de 2004.  

Foi escolhida a base Scopus com acesso através do portal de Periódicos da CAPES 

porque é uma base de dados reconhecida no mundo acadêmico como o melhor indexador de 

produção científica. 

3.3.1 Scopus 

Para as análises de um estudo bibliométrico são necessários um conjunto de dados 

padronizados, sistematizados e consistentes, em princípio fornecidos pelas bases de dados 

cientificas. Tais bases favorecem as técnicas bibliométricas em função da forma com a qual os 

dados são estruturados em seus bancos de dados. Contudo, na prática muitas inconsistências 

são encontradas e impedem sua utilização direta, portanto é necessário realizar um trabalho 

prévio de consistência e reestruturação dos dados coletados.  

Assim, as principais etapas do estudo bibliométrico foram divididas em quatro: coleta 

de dados, estruturação de dados, análise de dados, e por fim, a síntese dos dados. Na fase de 

coleta de dados, as principais etapas metodológicas da pesquisa são descritas a seguir: 

                                                 
13

 Scopus é o maior banco de dados de resumo e citações de literatura revisada por pares: revistas 

científicas, livros e trabalhos de conferência. 
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1) Seleção da base de dados: Em decorrência de sua amplitude de cobertura, foi 

selecionada a base Scopus, conforme informado anteriormente.  

2) Seleção dos termos da busca: os critérios estabelecidos para as buscas levaram 

em consideração os termos relevantes a esse trabalho. O Scopus é uma 

ferramenta bastante poderosa, mas para um bom resultado é preciso que antes 

se faça uma boa “pergunta”. Para isso, se utiliza palavras-chaves relevantes ao 

tema de interesse em conjunto com operadores lógicos.  

3) Busca na base de dados: artigos que contivessem os termos definidos em seu 

título, palavras-chave ou no resumo. O período de busca inclui todo o tempo de 

disponibilidade da base, de 02/04/2016 até 18/04/2016 

 

A palavra-chave principal deste trabalho é virtualização. Virtualização de data center 

é o objeto de pesquisa principal. A segunda palavra-chave é sustentabilidade, pois o presente 

trabalho pretende analisar o lado sustentável da virtualização nos data centers da CNEN. 

Como os principais artigos do Scopus estão em inglês foram utilizados os termos 

virtualization e sustainability, respectivamente, como ponto de partida. 

O primeiro teste
14

 foi realizado apenas com a palavra-chave virtualization, que 

retornou 11.672 documentos. A busca foi feita no modo padrão do Scopus: title, abstract e 

keywords (título, resumo e palavras-chaves). O intuito foi ver o que existia de produção 

científica relacionado a virtualização. A string de busca foi: 

TITLE-ABS-KEY(virtualization) 

A seguir foram combinadas as duas palavras-chaves. O retorno da busca foi de 47 

documentos. A string de busca foi: 

TITLE-ABS-KEY(virtualization) AND TITLE-ABS-KEY(sustainability) 

A queda brusca nos resultados apontou uma certa fragilidade com a palavra-chave 

sustentabilidade. Artigos que não a utilizem em TITLE-ABS-KEY, mas que utilizem termos 

similares como sustentável, TI verde ou eco eficiência seriam perdidos. A solução encontrada 

foi alterar a string de busca para agregar termos relevantes ao conceito de sustentabilidade, 

com o auxílio do coringa (*) e do operador lógico OR. Foram encontrados 378 documentos 

com a nova string de busca: 

                                                 
14

 A pesquisa no Scopus foi feita em agosto de 2015, mas os apontamentos com o resultado das buscas 

foram perdidos e precisaram ser testados novamente em abril de 2016. Com isso, os resultados subiram com as 

inclusões de artigos e papers produzidos nesse interregno. 



37 

 

 TITLE-ABS-KEY (virtualization) AND TITLE-ABS-KEY (sustainab* OR 

green* OR "Eco-efficiency")  

Em tradução livre, a string escolhida para esse trabalho tenta encontrar documentos 

que contenham a palavra virtualization em conjunto com outra palavra que comece com 

sustainab (sustainability, sutainable, sustainably, etc.) ou comece com green (green, green 

IT, greenify, etc.) ou eco-efficiency. 

O passo seguinte foi limitar a pesquisa a somente artigos e papers de conferências, 

excluindo assim reviews e livros. A revisão de literatura desse trabalho foi focada em 

pesquisar o “estado da arte” sobre virtualização e sustentabilidade, por isso a escolha em 

limitar o tipo de documento para análise. Essa string de busca retornou 336 documentos e 

ficou assim: 

TITLE-ABS-KEY (virtualization) AND TITLE-ABS-KEY (sustainab* OR 

green* OR "Eco-efficiency") AND (LIMIT-TO (DOCTYPE,"cp") OR LIMIT-TO 

(DOCTYPE,"ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE,"ip")) 

Após leitura dos abstracts foi constatado que essa busca serviria como base teórica 

para as intenções desta pesquisa de mestrado. 

Para apresentação e síntese dos resultados da bibliometria foram elaboradas tabelas, 

gráficos e figuras que representam uma caracterização geral sobre a base quantitativa dos 

dados. Em seguida procedeu-se a busca do texto completo dos 336 artigos para realização de 

análise qualitativa que subsidiou o ferramental teórico para elaboração do instrumento de 

coleta e para a análise dos dados. 

O Quadro 2 correlaciona as perguntas do instrumento de pesquisa com os autores 

citados na revisão da literatura. 

Quadro 2: Relação de autores por objetivos específicos 

Objetivos específicos Autores 

Através da revisão de literatura identificar os 

aspectos de ecoeficiência na virtualização de TI 

MURUGESAN; RUTH; JIN et al.; MARCU e 

TUDOR; KOOMEY; SHEHABI, A. et al.; 

DEKSON; MINAS e ALLISON; BOSE e LUO; 

KANTARCI; HARMON e AUSEKLIS; CAPRA e 

MERLO 

Estabelecer um comparativo alternativa “servidor 

tradicional” versus “servidor de virtualização” 

CREASY, DAILVA et al.; MARCU e TUDOR; 

SAHOO, MOHAPATRA e LATH; UDDIN, SHAH e 

ALSAQUOR; FERRETO et al.; VARASTEH e 

GOUDARZI; VOGELS  

Valorar os benefícios em função da alternativa BELOGLAZOV et al.; CHAWDHRY; MANCE; 
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“servidor virtual” HARMON e AUSEKLIS; JIN et al.; MUKHERJEE 

et al.; MURUGESAN; SAHOO, MOHAPATRA e 

LATH; TANTAR, TANTAR e BOUVRY; UDDIN, 

SHAH e ALSAQOUR 

3.4 COLETA DE DADOS 

A quarta etapa no desenvolvimento dessa pesquisa foi a coleta de dados em caráter 

exploratório e descritivo, pois os dados se encontram em posse da própria CNEN. 

3.4.1 Constructor para de dados dos servidores 

Para calcular o consumo de energia de um servidor com auxilio da ferramenta “Cost 

comparison toolkit: Calculating server power usage” (MATTESON, 2013) alguns dados se 

fazem necessários para alimentar a ferramenta. São eles a saber: 

a. Modelo do servidor; 

b. Quantidade de processadores; 

c. Uso médio dos processadores em %; 

d. Quantidade de fontes de alimentação; 

e. Quantidade de discos rígidos e óticos; 

f. Quantidade de pentes de memória. 

 

Com essas seis informações a ferramenta consegue estimar o consumo de energia de 

todos os servidores do data center da Sede. 

O próximo ponto é identificar se o servidor analisado opera como um servidor de 

virtualização ou não. A partir dessa informação foi criado o modelo do constructor para coleta 

dos dados dos servidores (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Constructor para coleta de dados dos servidores 

Servidor Modelo 
CPU Memória RAM 

PSU Discos 
Uso de 

CPU (%) 
Virtual 

Quant. Cores Quant. GB 
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Na coluna “Servidor” entra uma indicação do servidor (nome, hostname, número...).  

A coluna “Modelo” identifica a marca/ modelo do servidor analisado. 

As colunas “CPU” e “Memória” foram subdivididas em outras duas colunas, cada. 

“Quant.” significa a quantidade física de componentes de hardware, ou seja, quantos 

processadores e quantos pentes de memória estão instalados em cada servidor. “Cores” 

representa a quantidade de núcleos (cores) dos processadores, assim como “GB” representa a 

quantidade, em Gigabytes, de memória instalada.  

“PSU” indica a quantidade de fontes de alimentação no servidor. 

Em “Discos” temos a quantidade de unidades de discos rígidos e óticos de cada 

servidor. 

“Uso de CPU (%)” mostra o quanto de processamento esse servidor usa em média 

(com base na sua quantidade total de núcleos). 

E por fim, a coluna “Virtual” indica se o servidor faz parte ou não de um ambiente de 

virtualização. 

3.4.2 Constructor para coleta dos dados das máquinas virtuais 

Conforme discutido no capítulo 2.2, a virtualização é um processo onde um servidor 

físico consegue repartir seus recursos para servidores virtuais denominados de máquinas 

virtuais. No software de virtualização, o profissional de TI consegue alocar uma quantidade x 

de recursos para n máquinas virtuais, desde que não se ultrapasse os recursos físicos do 

servidor. 

Logo, é preciso determinar para cada servidor de virtualização: 

a. O número de máquinas virtuais em operação; 

b. O quanto de processamento (em cores) foi reservado para cada máquina 

virtual; 

c. O quanto de memória (em GB) foi reservado para cada máquina virtual. 

 

Com base nesses critérios foi projetado o modelo de constructor do Quadro 4. 
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Quadro 4: Constructor para coleta dos dados das máquinas virtuais 

Máquina virtual Memória (GB) CPU (cores) 

   

 

Na coluna “Máquina virtual” entra uma indicação do servidor virtual (nome, 

hostname, número...).  

Na coluna “Memória (GB)” deve ser informada a quantidade de memória RAM 

alocada para essa máquina virtual. 

E na coluna “CPU (cores)”, a quantidade de cores alocado para a máquina virtual. 

Com objetivo de uma maior organização e apresentação no tratamento e análise dos 

dados foi decidido que o constructor do Quadro 4 deverá ser aplicado individualmente para 

cada servidor físico que funcione como servidor de virtualização. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DA BIBLIOMETRIA 

4.1.1 Documentos por ano de publicação 

O resultado da busca retornou documentos entre 2006 e 2016. De 2006 a 2008 apenas 

sete publicações foram indexadas pelo SCOPUS, o que pode indicar um tema de pesquisa 

ainda em desenvolvimento. A partir de 2009 houve um crescente para 20 publicações anuais, 

que continuou subindo até 2013 quando atingiu seu ápice com 62 publicações. Em 2014 o 

tema continuou estável com 60 publicações e teve uma queda de 33% em 2015 – 48 

publicações. Até o dia 18/04/2016 constavam apenas sete publicações para 2016 (Gráfico 2). 

Esses indicadores ajudam a embasar a relevância dessa pesquisa – debatida 

previamente no capítulo 1.5 –, pois se trata de um tema ainda em discussão na academia e 

com relevante produção científica. 

 Gráfico 2: Documentos por ano de publicação 

 

Fonte: Scopus. 
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4.1.2 Publicações por autor 

Conforme pode ser observado na imagem abaixo (Gráfico 3), não há um autor que se 

destaque muito em relação aos demais, o que evidencia que o tema de pesquisa está em ampla 

discussão pela academia e continua atual, assim como evidenciado no item 4.1.1.  

 

Gráfico 3: Quantidade de documentos publicados por autor 

 

Fonte: Scopus. 

4.1.3 Publicações por país 

O tema de pesquisa se mostra com mais discussão na China e Estados Unidos, 

praticamente empatados com 58 e 56 publicações, respectivamente, seguidos da Índia com 47 

publicações. O Brasil é 11º país em relevância de pesquisa nesse tema com 10 publicações, 

empatado com França e Malásia (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Quantidade de documentos publicados por país/região 

 

Fonte: Scopus. 
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Gráfico 5: Tipos de documentos publicados 

 

Fonte: Scopus. 

4.1.5 Publicações por área de conhecimento 

O Gráfico 6 demonstra que 51% das publicações dessa pesquisa se concentram na área 

de conhecimento de Ciências da Computação, seguido de Engenharia (20%) e Matemática 

(9%). Como o tema da pesquisa está intrinsicamente ligado a um termo específico de TI 

(virtualização), o resultado não se mostra muito inesperado, mesmo o programa do Mestrado 

em Sistemas de Gestão da UFF estando à Engenharia. Áreas como Energia e Ciência 

Ambiental, que estão em conformidade com a proposta dessa pesquisa, também receberam 

destaque. 
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Gráfico 6: Documentos publicados por área de conhecimento 

 

Fonte: Scopus. 
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Quadro 5: Servidores em operação no data center da CNEN Sede 

Servidor Modelo 

CPU Memória RAM 

PSU Discos 
Uso de 

CPU (%) 
Virtual 

Quant. Cores Quant. GB 

1 Dell R910 4 24 4 128 4 3 4,32 Sim 

2 Dell R910 4 24 4 128 4 3 4,92 Sim 

3 Dell R910 4 24 4 128 4 3 2,14 Sim 

4 Dell R910 4 24 4 128 4 3 2,2 Sim 

5 Dell R910 4 24 4 128 4 3 3 Sim 

6 Dell 2800 2 4 2 2 2 9 4,28 Não 

7 Dell 2950 2 4 4 4 2 7 6 Não 

8 Dell 2800 2 4 2 2 2 9 0,03 Não 

9 Dell 1950 2 4 4 2 2 3 6,86 Não 

10 Dell 1950 2 4 4 2 2 3 12,92 Não 

11 Dell T320 1 8 2 8 2 3 2,61 Não 

12 Dell T320 1 8 2 8 2 3 2,53 Não 

13 Dell T320 1 8 2 8 2 3 2,45 Não 

14 Dell 2950 2 8 4 2 2 6 0,08 Não 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 

4.2.2 Consumo de energia 

O próximo passo foi inserir as informações de cada servidor físico na ferramenta 

“Cost comparison toolkit: Calculating server power usage” (MATTESON, 2013) e calcular 

o consumo de energia aproximado de cada servidor (Tabela 1). 
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Tabela 1: Consumo de energia aproximado dos servidores do data center da CNEN 

Servidor Watts (máximo) Watts (ocioso) Watts/hora (média) Kilowatts/mês 

1 750 225 755,17 551,26 

2 750 225 755,20 551,28 

3 750 225 755,09 551,20 

4 750 225 755,09 551,20 

5 750 225 755,12 551,23 

6 930 372 767,20 560,04 

7 750 300 670,12 489,18 

8 930 372 767 559,90 

9 670 268 558,14 407,43 

10 670 268 558,26 407,52 

11 350 105 300,03 219,01 

12 350 105 300,03 219,01 

13 350 105 300 219 

14 750 300 670 489,09 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 

4.2.3 Máquinas virtuais do data center 

O data center da Sede possui cinco servidores físicos que sustentam o seu ambiente de 

virtualização, demonstrados no Quadro 5 (servidores 1 a 5). Esses cincos servidores operam 

com o software de virtualização VMWare ESXi 5.5 e formam um único cluster
15

. Nesse 

cluster está ativado o recurso vMotion, que faz a movimentação automática das máquinas 

virtuais entre os servidores do cluster automaticamente para otimização de recursos 

computacionais, portanto as tabelas 2 a 6 mostram a distribuição das máquinas virtuais no dia 

da coleta dos dados. Sempre que necessário, o VMWare pode movimentar as máquinas 

virtuais sem interferência dos profissionais que administram o data center da Sede. 

Ao todo são 42 máquinas virtuais, que para efeito dessa pesquisa foram nomeadas 

como VM1, VM2, VM3, ...VM42.  

                                                 
15

 O termo cluster indica que os cinco servidores trabalham em conjunto, como se fossem um só. 
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Tabela 2: Máquinas virtuais do servidor 1 

MÁQUINAS VIRTUAIS MEMÓRIA (GB) CPU (CORES) 

VM1 4 2 

VM2 10 2 

VM3 4 2 

VM4 4 2 

VM5 4 2 

VM6 4 2 

VM7 2 1 

VM8 4 2 

VM9 4 2 

TOTAL 40 17 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 

Tabela 3: Máquinas virtuais do servidor 2 

MÁQUINAS VIRTUAIS MEMÓRIA (GB) CPU (CORES) 

VM10 2 2 

VM11 4 2 

VM12 6 2 

VM13 8 8 

VM14 2 1 

VM15 4 1 

VM16 4 2 

VM17 4 1 

VM18 4 1 

VM19 4 4 

VM20 2 1 

TOTAL 44 25 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 
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Tabela 4: Máquinas virtuais do servidor 3 

MÁQUINAS VIRTUAIS MEMÓRIA (GB) CPU (CORES) 

VM21 9 2 

VM22 2 1 

VM23 4 2 

VM24 2 1 

VM25 4 4 

TOTAIS 21 10 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 

Tabela 5: Máquinas virtuais do servidor 4 

MÁQUINAS VIRTUAIS MEMÓRIA (GB) CPU (CORES) 

VM26 12 2 

VM27 4 2 

VM28 4 2 

VM29 2 4 

VM30 7 2 

TOTAIS 29 12 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 

Tabela 6: Máquinas virtuais do servidor 5 

MÁQUINAS VIRTUAIS MEMÓRIA (GB) CPU (CORES) 

VM31 4 2 

VM32 4 2 

VM33 2 2 

VM34 2 2 

VM35 4 2 

VM36 2 1 

VM37 2 1 

VM38 2 1 

VM39 2 1 

VM40 2 4 

VM41 4 2 

VM42 4 2 

TOTAIS 34 22 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 
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4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados se dará, primeiramente, pelo cluster de virtualização do data 

center da Sede, composto por cinco servidores Dell R910 e que durante o período dessa 

pesquisa hospedava 42 máquinas virtuais, o que corresponde a quase cinco vezes mais o 

número de servidores individuais – também referenciados nessa pesquisa como servidores 

tradicionais. 

Após esse ponto a análise seguirá em formato comparativo entre os servidores de 

virtualização e os servidores tradicionais, em concordância com os objetivos específicos 

descritos no capítulo 1.4. 

4.3.1 Uso dos recursos computacionais pelo cluster de virtualização 

Durante a tabulação dos dados, referentes às máquinas virtuais que compõem o cluster 

de virtualização do data center da Sede – capítulo 4.2.3 – ficou evidenciada a quantidade de 

recursos computacionais disponíveis em cada servidor do cluster e o que estava em uso pelas 

máquinas virtuais. 

Para uma análise mais apurada, os dados foram plotados em dois gráficos, um para 

medir o uso de CPU (em cores) do cluster pelas máquinas virtuais (Gráfico 7) e o outro para 

medir o uso de memória RAM (Gráfico 8). 

Com relação ao Gráfico 7, vale a observação quanto a quantidade de cores disponível 

por servidor. Conforme visto no Quadro 5 e no parágrafo de exemplo anterior a ele, os 

servidores Dell R910 usados no cluster de virtualização da Sede possuem quatro 

processadores com 6 cores cada, o que dá um total de 24 cores, acontece que esses 

processadores possuem um recurso chamado Hyper-Threading
16

, que basicamente dobra o 

número de cores disponíveis por servidor, totalizando assim 48 cores por servidor. 

 

 

 

                                                 
16

 Hyper-Threading é uma tecnologia proprietária da Intel usada em computação paralela. Para o escopo 

dessa pesquisa basta a informação que um servidor com hyper-threading tem o seu número de cores dobrado em 

um ambiente de virtualização com VMWare ESXi. 
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Gráfico 7: Uso de processamento no cluster de virtualização 

 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 

 

Gráfico 8: Uso de memória no cluster de virtualização 

 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 

 

Fica evidenciado pelos Gráficos 7 e 8 o baixo uso de processamento e memória RAM 

pelas máquinas virtuais do cluster de virtualização da Sede. Com base nessa informação foi 

feita uma nova plotagem de consolidação dos dois gráficos que resultou no Gráfico 9.  
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Para uma melhor visualização foi adotada uma escala percentual com uma coluna de 

apoio (coluna verde) em 100%. Essa coluna serve como comparativo tanto para o uso de 

memória RAM (coluna azul) quanto para o uso de processamento (coluna amarela). 

 

Gráfico 9: Uso % de recursos do cluster pelas VMs 

 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 

 

Gráfico 10: Simulação do cluster com apenas três servidores 

 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 

100% 100% 100% 100% 100% 

31% 
38% 

16% 
23% 

27% 

35% 

52% 

21% 
25% 

46% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Servidor 1 Servidor 2  Servidor 3 Servidor 4 Servidor 5 

Uso % de recursos do cluster pelas VMs  

Recursos disponíveis Memória RAM em uso pelas VMs Cores em uso pelas VMs

100% 100% 100% 

54% 

38% 
43% 

60% 
52% 

67% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Servidor 1 Servidor 2  Servidor 5 

Simulação do cluster com apenas três servidores 

Recursos disponíveis Memória RAM em uso pelas VMs Cores em uso pelas VMs



53 

 

E se as máquinas virtuais dos servidores 3 e 4 fossem migradas para os servidores 5 e 

1, respectivamente, o cluster continuaria operacional? De acordo com o Gráfico 10, sim, seria 

possível consolidar todas as máquinas virtuais do cluster apenas nos servidores 1, 2 e 5. 

Provavelmente, com ajuda do vMotion essa distribuição poderia ser feita de forma 

mais eficiente. 

4.3.2 Consumo energético dos servidores: virtualização vs tradicional 

A análise do consumo de energia começa transformando os dados da Tabela 1 em dois 

gráficos, um para os servidores que compõem o cluster de virtualização do data center da 

Sede (Gráfico 11) e o outro para os demais servidores do data center (Gráfico 12). 

 

Gráfico 11: Consumo mensal de energia dos servidores de virtualização 

 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 
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Gráfico 12: Consumo mensal de energia dos servidores tradicionais 

 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 

 

O Gráfico 11 demonstra que os cincos servidores do cluster de virtualização possuem 

praticamente o mesmo consumo de energia, independentemente da quantidade de máquinas 

virtuais de cada um. Três hipóteses podem explicar essa distribuição: 

a. Por possuírem a mesma configuração de hardware, os cinco servidores acabam 

tendo consumo muito próximo; 

b. A tecnologia vMotion citada no capítulo 4.2.3, ao distribuir as máquinas 

virtuais no cluster em prol de uma melhor performance, acaba por 

consequência fazendo com que os cincos servidores consumam 

aproximadamente a mesma coisa; 

c. O consumo de energia de um servidor com alta carga de processamento é 

próximo ao consumo de um servidor em estado ocioso (JIN; WEN; CHEN, 

2012). 

A hipótese c pode ser validada ao simular dois cenários distintos da Tabela 1. No 

primeiro cenário todos os computadores estariam ociosos – uso de CPU em 0%; no segundo 

cenário todos os servidores estariam com uso de CPU em 100% (Gráfico 13). 
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Gráfico 13: Simulação 1 de consumo mensal de energia (kW) baseada no uso de CPU 

 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 

 

Gráfico 14: Simulação 2 de consumo mensal de energia (kW) baseada no uso de CPU 

 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 
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Já os servidores tradicionais possuem um consumo de energia mais disperso (Gráfico 

12), muito pelo fato de serem equipamentos de quatro modelos diferentes com performance, 

potência e idade distintas. 

Aplicando os mesmos critérios de simulação do Gráfico 13 nos servidores tradicionais, 

o mesmo padrão se repete: baixa oscilação no consumo de energia de um servidor em um 

estado completamente ocioso para um estado com 100% de processamento (Gráfico 14). 

4.3.3 Comparativo: virtualização vs modelo tradicional 

Os nove servidores não virtualizados consomem mais energia que os cinco servidores 

do cluster de virtualização (Gráfico 15). Em uma análise superficial, a resposta seria que a 

proporção cinco para nove seria suficiente, mas não é. Os cinco servidores do cluster são 

muito mais potentes em processamento e memória RAM que os demais. 

 

Gráfico 15: Comparativo de consumo mensal de energia 

 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 
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apenas o somatório da quantidade de memória RAM e de cores de todos os servidores 

tradicionais, a resposta seria não, pois os nove servidores tradicionais, quando têm seus 

recursos de processamento e memória somados ultrapassam o número de cores disponível em 

um servidor de virtualização (Gráfico 16). Em contrapartida, já foi observado no capítulo 

4.2.1, Quadro 5 que grande parte dos servidores do data center da Sede possuem baixo 

processamento médio. Como esse processamento foi mensurado em cima da totalidade de 

cores de cada servidor, reduzir o número de cores desses servidores, poderia, em tese, não 

comprometer o bom funcionamento dos servidores. Essa ação é um caso clássico de 

consolidação, tema discutido no capítulo 2.2. 

 

Gráfico 16: Comparativo: Dell R910 vs população de servidores tradicionais 

 

Fonte: Data center da CNEN – Sede. 
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5 CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE NOVAS PESQUISAS 

No presente trabalho foi abordado o tema virtualização de servidores de data center 

sob a ótica da ecoeficiência. O data center estudado foi o da Sede da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear que possui cinco servidores operando em um ambiente de virtualização e 

outros nove servidores em formato tradicional. 

5.1 BAIXO USO DE CPU DOS SERVIDORES 

Com base na análise dos resultados é possível afirmar que todos os servidores do data 

center analisados trabalham com baixo processamento, o que indica uma subutilização de 

recursos computacionais.  

5.2 DIMINUIÇÃO DO CLUSTER DE VIRTUALIZAÇÃO 

Foi identificado que o cluster de virtualização, hoje, pode abrir mão de dois 

servidores. As máquinas virtuais dos servidores 3 e 4 podem ser distribuídas entre os demais 

servidores sem comprometer a sua operacionalidade (Gráfico 10). Essa ação reduziria em 

40% o consumo de energia do cluster. 

5.3 CONSOLIDAÇÃO DOS SERVIDORES TRADICIONAIS 

Outra ação que pode ser tomada com base nesse estudo é a consolidação dos nove 

servidores tradicionais dentro do cluster de virtualização, já que foi demonstrado que o cluster 

possui recursos suficientes em memória RAM e processamento para abrigar esses servidores. 

A ressalva nesse caso está no fato do data center da CNEN ter espaço suficiente em disco 

para armazenar as novas máquinas virtuais. 
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5.4 PESQUISAS FUTURAS 

O primeiro passo para continuação desse trabalho seria fazer um laboratório para 

comparar o grau de confiabilidade da ferramenta “Cost comparison toolkit: Calculating 

server power usage” (MATTESON, 2013) com um wattímetro de uso profissional. A partir 

daí seria possível definir o grau de certeza da ferramenta versus uma medição real. Para esta 

pesquisa a ferramenta se mostrou suficiente, pois o objetivo não era saber o consumo exato, 

mas comparar um ambiente de virtualização com um ambiente tradicional de servidores. 

Outra expansão seria levar essa pesquisa para os demais institutos da CNEN. IPEN, 

IRD, IEN e CDTN possuem sua própria gestão de TI, com ambientes distintos, o que traria 

mais dados para coleta e comparação. 
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