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RESUMO 

A virtualização é a tecnologia responsável por promover maior flexibilidade aos sis-
temas computacionais, possibilitando que os recursos por estes disponibilizados se-
jam mais facilmente ajustados às necessidades daqueles que os utilizam. Esses 
ajustes colaboram para que tais recursos sejam utilizados de forma mais eficiente, 
resultando em benefícios que vão desde otimização de tempo a redução de custos 
na criação e gerenciamento de qualquer infraestrutura de TI. Baseado em pesquisas 
e outros estudos relacionados ao tema, o presente trabalho visa apresentar os prin-
cipais aspectos relacionados a virtualização. Tais aspectos englobam um breve his-
tórico que destaca os principais eventos ocorridos dentro do cenário tecnológico que 
contribuíram para o surgimento e consolidação desta tecnologia, além dos conceitos 
básicos, arquiteturas e formas de virtualização, bem como as principais técnicas 
empregadas, como, por exemplo, a virtualização total e a paravirtualização. Ambien-
tes virtuais de execução também serão apresentados por meio dos modelos de má-
quinas virtuais e containers. 

Palavras-chaves: virtualização total, paravirtualização, máquina virtual, contai-

ner. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a virtualização vem se consolidando como uma excelen-

te ferramenta de apoio à gestão dos ambientes de TI (Tecnologia de informação). A 

adoção de suas soluções possibilitou tratar os recursos computacionais, por vezes 

subutilizadas, de forma mais eficiente, elevando-os a um nível de compartilhamento 

onde é possível, por exemplo, fazer com que múltiplos Sistemas Operacionais exe-

cutem sobre uma única camada de hardware, ou que um programa possa ser execu-

tado sobre um Sistema Operacional diferente daquele para o qual foi desenvolvido. 

Essa nova forma de lhe dar com os sistemas de computadores contribuiu, 

dentre outras coisas, para a diminuição da tendência de manter computadores dedi-

cados a oferecerem serviços específicos, ou seja, manter um computador por servi-

ço (web, e-mail, arquivos). Esses computadores agora podem ser agrupados dentro 

de uma só máquina física, convivendo de forma harmônica e isolados umas das ou-

tras, resultando assim no melhor aproveitamento de espaços físicos e lógicos, na 

facilidade do gerenciamento de ativos e aplicações, além de diminuir os custos com 

infraestrutura e manutenção. 

Devido a isso, muitas organizações perceberam na virtualização uma 

oportunidade de atualizaram as suas infraestruturas de TI. Visto que, algumas delas 

não o faziam devido ao temor e receio de que, trocando seus servidores antigos po-

deriam ter serviços importantes parando de funcionar por não suportarem as novas 

plataformas. Com a virtualização é possível agora recriar sobre qualquer plataforma 

de hardware, ambientes onde determinados tipos de serviços são executados, per-

mitindo que os mesmos funcionem em estruturas de hardware mais modernas com 

um elevado ganho de desempenho. 

O cenário do desenvolvimento de software também vem sendo fortemente 

influenciado pela virtualização, pois utilizando de suas propriedades, o desenvolve-

dor consegue criar as suas aplicações focando mais no serviço a ser oferecido do 

que propriamente na plataforma que está sendo utilizada para executá-las. O que 
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faz com que o processo de criação seja muito mais rápido e as aplicação mais por-

táveis.     

Portanto, esse trabalho tem por objetivo apresentar os principais concei-

tos relacionados à virtualização, e a sua capacidade de estender os recursos compu-

tacionais tornando-os mais flexíveis e otimizados para realização das mais variadas 

tarefas do cotidiano de um computador. 

 

Ele está organizado da seguinte forma: 

 

• No capítulo 2 será apresentado um breve histórico do surgimento da 

virtualização, o conceito básico, etc. Será abordado ainda a relação 

entre virtualização e abstração introduzindo o conceito de máquina vir-

tual; 

 

• No capítulo 3 estarão sendo apresentados os tipos de máquinas virtu-

ais e as formas de virtualização. Além disso, serão abordadas também 

as dificuldades de se virtualizar plataformas de hardware baseados em 

arquiteturas x86, e as técnicas desenvolvidas para compatibilizar esta 

plataforma com a virtualização. Também serão apresentadas algumas 

propriedades relacionadas com a virtualização; 

 

• No capítulo 4 será apresentado o modelo de virtualização baseado em 

containers, e as diferenças desse modelo quando comparado com o 

modelo tradicional de virtualização. Será apresentada também a plata-

forma Docker de containers.  
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2 VIRTUALIZAÇÃO 

Um artigo publicado em 1959 por Christopher Strachey, professor em Ox-

ford, marcou o início das discussões sobre como utilizar os computadores de forma 

mais eficiente e produtiva.  No artigo Strachey discutiu sobre o processamento em 

tempo compartilhado (Time Sharing) nos computadores de grandes portes (main-

frames). Estava sendo estabelecido o conceito de multiprogramação que é a base 

de implementação de qualquer processo de virtualização. 

Em 1961 a ideia de Strachey serviu de apoio para o desenvolvimento de 

um dos primeiros sistemas de tempo compartilhado: o CTSS (Compatible Time Sha-

ring System) criado pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology). No ano se-

guinte pesquisadores da Universidade de Manchester lançaram o Atlas, um compu-

tador que além do compartilhamento de tempo (time sharing), multiprogramação e 

controle de compartilhando de periféricos, trouxe consigo também funcionalidades 

derivadas de pesquisas relacionadas à otimização da memória principal, o conceito 

de memória virtual. 

Em 1965 a IBM apresenta o projeto M44/44x, que consistia em um IBM 

7044 (M44) que simulava múltiplas 7044 (44x) utilizando para isso funcionalidades 

de hardware e software, multiprogramação e memória virtual. Foi nesse projeto que 

o termo máquina virtual foi utilizado pela primeira vez. Três anos mais tarde, a IBM 

lança o CP-40, um Sistema Operacional para System/360, o primeiro sistema a im-

plementar a virtualização total (full virtualization), sendo capaz de suportar até qua-

torze máquinas virtuais simultâneas. 

A partir de 1980, dá-se início a era dos chamados desktop. Caracterizado 

por máquinas que possuíam uma estrutura de hardware modesta, consequentemen-

te mais barato, mas suficientemente capaz de atender as necessidades de um usuá-

rio não corporativo. A proposta se popularizou atraindo muitas empresas de tecnolo-

gia fazendo com que suas atenções e investimento fossem redirecionados a esse 

novo tipo de usuário. Além desse fator, as características arquiteturais dessa nova 

plataforma dificultavam a virtualização que, por este motivo, foi deixada um pouco de 

lado durante esses anos. 
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A partir dos anos 90, o tema é resgatado novamente motivado pelo sur-

gimento de novas tecnologias como, por exemplo, a linguagem Java e os sistemas 

da VMWare. A preocupação com economia e meio-ambiente também contribuíram 

para dar visibilidade à virtualização, visto que muitas empresas tiveram que repensar 

as suas regras de negócios e, consequentemente, buscar soluções mais econômi-

cas e eficientes para se ajustarem às novas exigências de mercado. 

Neste contexto, atualmente a virtualização se mostra como uma ótima so-

lução quando o assunto é redução de gastos, pois com o emprego das suas técni-

cas um único computador pode realizar de forma segura e eficiente serviços que 

para serem ofertados em um ambiente não virtualizado necessitariam de vários 

computadores dedicados. Isto se reflete diretamente na redução da necessidade de 

adquirir novas máquinas, na diminuição dos gastos com energia elétrica, licencia-

mento de software e gerenciamento etc. 

2.1 CONCEITO 

A virtualização consiste na abstração de uma cama física em muitas ou-

tras camadas lógicas, ou seja, “é o processo de criar uma representação baseada 

em software (ou virtual) de algo em vez de um processo físico” [1]. 

Consensualmente é definida como: 

 

“Um framework ou metodologia de dividir os recursos de um computador em 
múltiplos ambientes de execução, aplicando um ou mais conceitos ou tecno-
logia como particionamento de hardware e software, compartilhamento de 
tempo, simulação parcial ou completa de máquina, emulação, qualidade de 
serviços dentre outros” [2]. 

 
A base da virtualização está intimamente ligada ao conceito de isomorfis-

mo. Isomorfismo consiste em promover equivalência de estado entre sistemas, ou 

seja, suponha que existam dois sistemas A e B. Para uma sequência de operações s 

no sistema A, que modifica seu estado de Ei para Ej, existe uma sequência de ope-

rações s’ que modifica o estado de E’i para E’j no sistema B, conforme ilustra a figura 

1. A ideia desse teorema, proposto por Popek e Goldberg em 1974 [3], é o de ma-



 15 

pear os recursos disponíveis de um determinado componente do sistema a fim de 

simplificá-lo ocultando seus detalhes (abstração) [4] ou dar a ele uma visibilidade 

diferente da real (virtualização). Tais mapeamentos são ilustrados na figura 1 pelas 

transformações V(Ei) e V(Ej). 

 

 

Figura 1: Isomorfismo [5, p. 14] 

2.2 ABSTRAÇÃO E A VIRTUALIZAÇÃO 

Os sistemas de computadores possuem um alto grau de complexidade 

devido a sua constituição: um grande número de componentes físicos e de software 

e as suas interações [6]. Imagine se para desempenhar uma tarefa no computador, o 

usuário tivesse que conhecer os detalhes técnicos e operacionais do sistema como 

um todo, talvez a popularidade do computador não estivesse no nível em que se en-

contra hoje. 

Porém observa-se que tal complexidade não atuou no sentido de impedir 

que os computadores evoluíssem e se popularizassem. Isso se deve ao seu projeto 

arquitetônico baseado em níveis hierárquicos com interfaces bem definida, onde são 

abstraídos (ocultados) os detalhes operacionais de cada um dos componentes 

(hardware e software) reduzindo assim a complexidade. Essa organização faz com 

que cada nível do sistema passe a ser tratado como subsistema independente, que 

detém recursos que lhes são próprios e que são disponibilizados às camadas supe-

riores através de suas interfaces. Não é mais preciso conhecer detalhadamente os 
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componentes, basta conhecer a suas interfaces para utilizar os recursos oferecidos 

[6].  

 A figura 2.a ilustra esse conceito através da abstração de arquivos. Para 

o hardware, arquivos são um conjunto de bits armazenados em uma unidade de ar-

mazenamento qualquer, porém, por meio da abstração do componente de hardware, 

tais bits são exibidos como arquivos com tipos e tamanhos variados (fotos, músicas, 

vídeos, etc.), o que torna sua manipulação muito mais simples. 

A vantagem de ter uma interface bem definida pode ser observada pela 

interface ISA (Industry Standard Architecture), que é um conjunto de instruções de 

máquina que obedece a um determinado padrão aceito pelo processador. Intel e 

AMD, as duas principais fabricantes de CPU do mercado, implementam em seus 

microprocessadores o conjunto de instruções baseados no padrão Intel IA-32 (x86). 

Quando um desenvolvedor de software compila seu programa de forma a obter o 

código binário para esse padrão, seu programa poderá ser executado tanto em má-

quinas AMD quanto Intel. 

O conceito de interface bem definida trouxe à computação grandes bene-

fícios e de fato contribui para a sua evolução, porém há limitações por conta da pou-

ca flexibilidade de interação entre os componentes do sistema (hardware, Sistema 

Operacional e aplicações). Por exemplo, um programa não poderá ser executado 

dentro de um sistema diferente daquele para o qual tenha sido compilado, pois o seu 

código binário está vinculado a um conjunto de instruções (ISA) específico, além de 

possuir dependências relacionadas ao Sistema Operacional. 

Nesse contexto a virtualização surge como solução a esta incompatibili-

dade. Utilizando os serviços disponibilizados por algum componente do sistema real 

por intermédio de sua interface, é possível construir em software uma camada de 

virtualização que gera uma nova interface com características e funcionalidades que 

permitam que um programa desenvolvido para uma plataforma específica possa 

executar sobre outra plataforma distinta sem que perceba a diferença. 

Enquanto a abstração visa esconder detalhes de camadas inferiores das 

camadas superiores dando uma visão mais simples dos recursos de hardware, a 

virtualização por sua vez consiste em “estender ou substituir um recurso, ou uma 

interface, existente por outro, de modo a imitar um comportamento” [6, p. 177]. 
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Figura 2: Abstração e virtualização em disco 

 

Esses dois conceitos são ilustrados na figura 2. Em um ambiente abstraí-

do o disco físico é visto como um conjunto de arquivos do Sistema Operacional (figu-

ra 2.a). Já no ambiente virtualizado o disco físico pode ser visto como outros discos 

menores, iguais ou diferentes ao disco real (figura 2.b). 

2.3 MÁQUINA VIRTUAL 

Esse capítulo foi inicializado com a apresentação do conceito de isomor-

fismo que consiste num mapeamento entre sistemas, ou componente de sistema, de 

forma que uma ação realizada em um promova uma reação equivalente no outro. A 

formalização desse conceito traz, na sua essência, a busca de novas formas de inte-

ração com o sistema de computador, que fossem capazes de romper com as restri-

ções características desse tipo de sistema, a fim de ofertar aos usuários (desenvol-

vedores ou não) um maior nível de liberdade para trabalhar com as suas interfaces e 

recursos. Uma das soluções mais promissoras neste sentido têm sido as máquinas 
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virtuais, pois dentre as qualidades que possuem, elas trazem consigo a capacidade 

de promoverem mais flexibilidade nos relacionamentos entre os componentes de um 

sistema computacional. 

Uma máquina virtual pode ser definida como “uma réplica eficiente e iso-

lada do ambiente de um sistema de computador (máquina real)” [7, p. 36] ou ainda 

como “um contêiner de software rigidamente isolado que contém um Sistema Ope-

racional e aplicativos” [1]. 

Na sua organização, um computador obedece a uma estrutura extrema-

mente rígida. Qualquer componente que queira participar dessa organização precisa 

obedecer a padrões preestabelecidos que lhe permite utilizar todos os recursos ali 

disponíveis. Ou seja, os recursos computacionais só podem ser utilizados por com-

ponentes que foram construídos com base nas interfaces que detém o acesso a tais 

recursos. Geralmente estas interfaces são exclusivas a um tipo específico de plata-

forma de hardware e/ou software, o que impede, por exemplo, que um programa 

desenvolvido para Windows possa ser executado no Mac OS X, ou que um sistema 

baseado na arquitetura ARM (Advanced RISC Machine) funcione em um computa-

dor com um processador x86. 

Percebe-se então que a compatibilidade de um componente com um sis-

tema computacional é definida justamente nos níveis das interfaces sob as quais se 

encontram todas as abstrações de recursos. É exatamente nestes níveis que a virtu-

alização acontece. Como discutido na seção 2.2, os serviços oferecidos por uma 

determinada interface são utilizados para criar, através de uma camada de virtuali-

zação uma nova interface. Esta nova interface virtual, chamada de máquina virtual, 

pode oferecer serviços que originalmente não são suportados pelo sistema real, 

promovendo assim, a compatibilidade entre componentes de sistemas distintos. De-

pendendo de sobre qual interface é implementada a camada de virtualização, um 

único computador pode assumir o comportamento de múltiplos computadores. Não 

seria absurdo afirmar que o surgimento de máquinas virtuais trouxe aos sistemas 

computacionais a maleabilidade que lhes faltavam. 

A figura 3 apresenta conceitualmente a visão da arquitetura de um siste-

ma de computador, com seus componentes e as respectivas interfaces entre eles. 
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Figura 3: Componentes e interfaces de um sistema computacional [8] 

 

A interface de conjunto de instrução (ISA) constitui-se das operações ba-

seadas em linguagem de máquina aceitas pelo processador, associadas com as 

operações de acesso aos recursos de hardware [8]. Corresponde a interface entre o 

hardware e o software. É classificada em dois grupos: privilegiada (system ISA), cor-

respondente a um grupo de instruções que só podem ser executas pelo Sistema 

Operacional, caso alguma aplicação necessite acessar alguma dessas instruções, 

por exemplo, acessar um dispositivo E/S, deve fazê-lo através do Sistema Operacio-

nal por meio de uma chamada ao sistema (system call); e a não-privilegiada (user 

ISA), instruções que podem ser executadas pelos processos de usuário diretamente 

no processador. 

A Interface binária de aplicação (ABI) compõe-se da visão conjunta das 

operações oferecidas pelo núcleo do Sistema Operacional aos processos de usuá-

rios (syscalls) e o conjunto de operações no modo usuários (user ISA). São por meio 

das chamadas ao Sistema Operacional que as aplicações conseguem acessos con-

trolados aos dispositivos de E/S, à memória e às instruções privilegiadas do sistema. 

E por último e não menos importante, a interface aplicativa de programa-

ção (API) que fornece aos processos de usuários acesso aos recursos e serviços do 

sistema através das operações não-privilegiadas, associadas com as chamadas as 

bibliotecas do sistema (libcalls).  As bibliotecas são implementações de conjuntos de 
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funções, em linguagem de alto nível, com o propósito de facilitar o desenvolvimento 

de programas. Além disso, algumas bibliotecas englobam as chamadas ao sistema 

simplificando-as ainda mais. 

Dependendo da forma como essas interfaces são exploradas, a imple-

mentação de uma máquina virtual pode ser idealizada sob duas perspectivas dife-

rentes, as quais veremos a seguir.  

2.3.1 PERSPECTIVA DE PROCESSO: MV DE PROCESSO 

No contexto computacional por definição processo é uma “abstração de 

um programa em execução” [9, p. 50] ou simplesmente um programa em execução. 

É formada por três partes, conhecidas como contexto de hardware, contexto de sof-

tware e espaço de endereçamento, que, em conjunto, constituem as informações 

necessárias à execução de um programa. 

O espaço de endereçamento é a área da memória, de uso exclusivo, alo-

cada para o processo onde são armazenadas suas instruções e dados para execu-

ção. As características e limites de recursos do processo, tais como a identificação, 

quotas e privilégios são especificados pelo contexto de software. E o contexto de 

hardware cuida do armazenamento do conteúdo tanto dos registradores gerais como 

dos específicos (contador de programa - PC, apontador de pilha - SP e o registrador 

de status), e é por meio desse contexto e a forma como o Sistema Operacional atua 

sobre ele (mudança de contexto ou chaveamento) que o processo tem a ilusão de 

possuir um processador dedicado à realização de suas instruções, e o usuário a ilu-

são de possuir vários processos simultâneos residindo no computador. 

O que realmente ocorre é o compartilhamento da CPU com execuções 

concorrentes entre os mesmos. O processo na verdade atua como uma espécie de 

máquina virtual gerido pelo Sistema Operacional para a execução de um único pro-

grama. 

A perspectiva que um processo, visto como um programa em execução 

tem de uma máquina, é de um ambiente onde lhe é atribuído um espaço lógico de 

memória, associado com permissão de acesso ao conjunto de instruções não-
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privilegiadas, onde as interações com os dispositivos de E/S só podem ser feitas 

através das chamadas ao Sistema Operacional. Sendo assim, pelo ponto de vista de 

um processo, a máquina é definida pela interface ABI (syscalls + user ISA) [4]. 

Pode-se construir uma máquina virtual de processo implementando uma 

camada de software que atue sobre a ABI do sistema real (host) a fim de prover ABI 

e API virtual a aplicações específicas. Esse software que implementa uma máquina 

virtual de processo é denominado de runtime [4, p. 34] ou executivo. Neste cenário a 

máquina virtual cria um ambiente virtual que suporta a execução de apenas um pro-

grama ou processo. Ela existe enquanto o programa convidado está em execução, 

havendo finalizado ela é destruída. 

Apesar de consistir em um processo (runtime) sobre o qual é executado 

outro processo (aplicação convidada) a sua visibilidade para o sistema real é de um 

único processo, sujeito às mesmas restrições de qualquer outro processo nativo co-

mo ilustrada na figura 4. 

 

 

Figura 4: Máquina Virtual de processo [8] 

 

Define-se a dinâmica de uma máquina virtual de processo considerando o 

cenário interativo em que se encontram a aplicação e a máquina real. Um primeiro 

cenário mais comum ocorre quando a implementação do ambiente virtualizado pre-

serva a mesma interface de hardware da máquina real, ou seja, possui a mesma 

interface ISA. Quando isso ocorre o processo convidado pode executar algumas de 
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suas instruções diretamente, sem necessidade de receberem qualquer tratamento 

prévio por parte do runtime. Esse modelo de máquina virtual geralmente é utilizada 

para otimização de códigos executáveis (tradutores dinâmicos), gestão de comparti-

lhamento de recursos entre processos (Sistemas Operacionais Multitarefas) e depu-

ração de memória (depuradores) [8]. Sistemas Operacionais multitarefas são uns 

dos exemplos mais presentes desse tipo de máquina virtual. Tais sistemas suportam 

execuções simultâneas de vários processos, e como já discutido, cada processo 

possui seu próprio contexto de execução por onde recebem memória e processador 

virtual além de acesso a recurso físico (por meio da chamada ao sistema). 

O segundo cenário ocorre quando a interface ABI (syscalls + user ISA) 

necessária à execução de uma aplicação é diferente da que é oferecida pela máqui-

na real. Nesse caso o runtime terá que traduzir dinamicamente as operações reque-

ridas pela aplicação em operações equivalentes na máquina real subjacente. O run-

time que possui essa funcionalidade é chamado de tradutor dinâmico. 

Existe também caso em que a incompatibilidade entre a aplicação e má-

quina real está apenas nas chamadas ao Sistema Operacional, ou seja, a máquina 

real possui a interface ISA requerida pela aplicação, porém a interface de acesso 

provida pelo Sistema Operacional não correspondente a aplicação. Como solução, o 

software virtualizador simplesmente mapeia as chamadas de sistema usadas pela 

aplicação sobre as chamadas providas pelo Sistema Operacional da máquina subja-

cente. O Wine, um software muito conhecido por usuários Linux, utiliza essa aborda-

gem para tornar possível a execução de aplicativos do ambiente Windows no Linux. 

É notório que o objetivo central desse tipo de virtualização é a portabilida-

de de código executável entre plataformas. Uma maneira mais eficiente de se con-

seguir isso é fazer com que uma aplicação utilize conjunto de instruções abstratas 

de um hardware simplificado correspondente a uma máquina também abstrata. É o 

método adotado na linguagem Java. Uma aplicação Java, ao ser compilada, gera 

um código binário (bytecode) para uma máquina abstrata denominada Java Virtual 

Machine (JVM). O mesmo bytecode pode então ser executado em qualquer plata-

forma bastando para isso ter JVM instalada [8]. Cabe a JVM interpretar todas as 

operações do bytecode, tornando-as em chamadas nativas (de sistema, API e biblio-

tecas) na máquina real subjacente. 
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2.3.2 PERSPECTIVA DE SISTEMA: MV DE SISTEMA 

O Sistema Operacional possui um propósito bem definido dentro da estru-

tura computacional. Atua no gerenciamento dos recursos de hardware tornando-os 

funcionais e compartilháveis entre todos os processos. Além do mais abstrai toda a 

complexidade de utilização de tais recursos, provendo formas mais simplificadas de 

acessá-los.  

Pela perspectiva do Sistema Operacional como um ambiente completo de 

execução capaz de suportar múltiplos processos simultaneamente, a máquina cons-

titui-se de um ambiente com capacidade de processamento multiplexado, onde se 

permite fazer alocação real de memória e recursos de E/S para que os processos 

interajam com os mesmos. Logo, do ponto de vista do Sistema Operacional, as ca-

racterísticas de hardware são o que define a máquina, ou seja, a definição é dada 

pela interface ISA [4]. 

Cria-se uma máquina virtual de sistema implementando uma camada de 

software capaz de fornecer interface ISA virtual, idêntica ou distinta a da máquina 

real, a Sistemas Operacionais convidados e suas aplicações. Esse software é de-

nominado de hypervisor ou Monitor de Máquina Virtual (MMV). O MMV também 

constrói a partir dos recursos físicos existentes na máquina real, recursos virtual-

mente individuais (interface de rede, disco, memória RAM, etc.) para cada Sistema 

Operacional convidado. Dessa forma cada Sistema Operacional tem a ilusão de es-

tar executando sobre uma plataforma de hardware própria de forma individual e iso-

lada. 
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3 TIPOS E TÉCNICAS DE VIRTUALIZAÇÃO 

3.1 ARQUITETURA DE MÁQUINAS VIRTUAIS 

Existem basicamente duas abordagens quanto à arquitetura de máquinas 

virtuais de sistema: Tipo I e Tipo II, também chamados, respectivamente de monito-

res nativos e convidados. 

3.1.1 MÁQUINA VIRTUAL TIPO I 

O MMV executa diretamente sobre o hardware sem a presença de um 

Sistema Operacional nativo na camada inferior, ilustrada na figura 5.a. Com o con-

trole do hardware e do acesso do Sistema Operacional convidado, o MMV atua no 

compartilhamento dos recursos de hardware entre todas as máquinas virtuais, de 

modo que se comportam como uma máquina física completa e cada uma podendo 

executar seu próprio Sistema Operacional. Dentre os exemplos de sistemas que uti-

lizam essa abordagem estão o “VMware ESX Server, Microsoft Hyper‐V e Xen Ser-

ver” [10, p. 6]. 

3.1.2 MÁQUINA VIRTUAL TIPO II 

O MMV executa sobre um Sistema Operacional nativo, como um proces-

so deste, ilustrada pela figura 5.b. Os recursos disponibilizados aos Sistemas Ope-

racionais que sobre ele executa são virtualizados a partir dos recursos de hardware 

providos pelo Sistema Operacional nativo. Alguns exemplos de sistema que aplicam 

esse conceito são o “VMware player, Virtualbox e Virtual PC” [10, p. 6]. 
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Figura 5: Máquinas virtuais tipo I e tipo II [8] 

3.1.3 OTIMIZAÇÃO DOS TIPOS: ABORDAGEM HÍBRIDA 

Em implementações reais de produção, dificilmente aplica-se a um MMV 

uma abordagem exclusiva de um dos modelos básicos apresentados. A fim de me-

lhorar o desempenho das aplicações que executam sobre os sistemas convidados, 

algumas otimizações foram realizadas utilizando combinações das características 

dos dois tipos.  

 

Otimização em MMV tipo I: 

 

• O MMV é modificado de forma a permitir que o Sistema Operacional 

convidado realize as operações não sensíveis por meio do acesso di-

reto a plataforma física (hardware). Para tornar isso possível o núcleo 

do Sistema Operacional convidado também precisa sofrer modifica-

ções. Foi a técnica adota pelo Xen para otimizar o gerenciamento de 

memória [11, p. 23]. 

 

Otimização em MMV tipo II: 
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• O invés de reconstruir todos os recursos a partir dos recursos providos 

pelo Sistema Operacional nativo subjacente, o MMV é modificado de 

forma a permitir que o Sistema Operacional convidado utilize direta-

mente os recursos nativos do Sistema Operacional anfitrião. Como por 

exemplo, parte dos recursos da interface API do sistema anfitrião [11]. 

 

• O MMV sofre modificações para permitir ao Sistema Operacional con-

vidado acessar diretamente o hardware. Como o MMV é um processo 

do Sistema Operacional anfitrião, alterações também precisam ser 

realizadas nesse. Essa abordagem é utilizada geralmente para acesso 

direto a leitor de CD, interface de rede, por exemplo [11]. 

 

• O MMV acessa diretamente o hardware. Para tal o Sistema Operacio-

nal convidado precisa possuir uma controladora específica (driver) ins-

talada a fim de permitir esse tipo de privilégio ao MMV [11]. 

 

A VMWare, por exemplo, utiliza muitas dessas otimizações do modelo tipo 

II em seus sistemas. 

3.2 FORMAS DE VIRTUALIZAÇÃO 

O processo de virtualização consiste basicamente em alterar por meio da 

inserção de uma camada de software, o comportamento padrão das interfaces de 

sistema a fim de promover novas formas de interações entre os componentes do 

sistema, ou até mesmo, permitir que componentes de sistemas de plataformas dis-

tintas interajam entre si. Como existem várias interfaces em um sistema computaci-

onal, logo existem também várias formas de aplicar a virtualização. As mais usuais 

são [12]: 

 

• Virtualização do hardware: a interface ISA, por onde se tem acesso 

aos recursos de hardware, é completamente virtualizada. Isto abrange 
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também o conjunto de instruções do processador, bem como as inter-

faces de acesso aos dispositivos de E/S. Esta forma de virtualização é 

tida como a mais poderosa e flexível, pois permite que um sistema 

operacional execute com suas aplicações sobre uma plataforma de 

hardware totalmente diferente daquela para a qual foi desenvolvida. 

Mas também é a de menor desempenho, já que o MMV tem que con-

verter todas as instruções do sistema convidado em instruções compa-

tíveis com o processador real. Máquinas virtuais que utilizam essa 

forma de virtualização são chamadas de emuladores de hardware. O 

QEMU e a JVM são exemplos de virtualização do hardware [8] [12]. 

 

• Virtualização da interface de sistema: apenas a interface System 

ISA é virtualizada. Trata-se de uma forma de virtualização bem mais 

eficiente que a virtualização de hardware, visto que, a emulação reali-

zada pelo MMV limita-se somente ao conjunto de instruções sensíveis 

executadas em modo privilegiado pelo Sistema Operacional convida-

do. As demais instruções que são executadas em modo usuário (não 

sensíveis) podem ser executadas diretamente pelo processador real. 

Porém, apenas sistemas convidados desenvolvidos para a mesma ar-

quitetura do processador da máquina real podem executar sobre má-

quinas virtuais que utilizam essa forma de virtualização. Os sistemas 

de grande porte (mainframes) e os ambientes de máquina virtual como 

o VMWare, Xen utilizam este conceito [12].  

 

• Virtualização de dispositivos de entrada/saída: consiste em cons-

truir a partir dos dispositivos físicos reais, dispositivos físicos virtuais, 

como discos, interfaces de rede, terminais de interação com o usuá-

rios, etc. Esta forma de virtualização é utilizada pela maioria dos ambi-

entes de máquinas virtuais para ofertar aos sistema convidados discos 

rígidos e interfaces de redes virtuais [12]. 

 

• Virtualização do Sistema Operacional: o conjunto de recursos lógi-

cos oferecidos pelo sistema operacional como as árvores de diretórios, 
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descritores de arquivos, semáforos, canais de IPC (Inter Process 

Commmunication) e nomes de usuários e grupos, são virtualizados de 

forma que cada máquina virtual criada a partir desses recursos são 

vistos como uma réplica independente e isolada do sistema operacio-

nal que executa sobre a máquina física [12]. Máquinas virtuais que uti-

lizam essa abordagem são chamadas de servidores virtuais. Jails, 

OpenVZ e Containers são exemplos de sistemas que utilizam essa 

abordagem [10, p. 5].   

 

• Virtualização de chamadas de sistema: as chamadas de sistema do 

Sistema Operacional são virtualizadas de forma que se apresentem 

como chamadas de sistema de outro Sistema Operacional, de plata-

forma distinta. Isto permite que aplicações desenvolvidas para um de-

terminado Sistema Operacional executem em diferentes Sistemas 

Operacionais sem que para isso sejam recompilados. Esta forma de 

virtualização é visto como um caso especial de virtualização de biblio-

tecas já que normalmente, as chamadas de sistemas são invocadas 

por meio de funções de bibliotecas [12]. 

 

• Virtualização de chamadas de bibliotecas: essa forma de virtualiza-

ção possui propósitos similares a virtualização de chamadas de siste-

ma, permitindo que aplicações sejam executas em Sistemas Operaci-

onais cujas bibliotecas divergem daquelas para as quais foram cons-

truídas. O sistema Wine é um bom exemplo dessa forma de virtualiza-

ção [12]. 

3.3 VIRTUALIZAÇÃO NA PLATAFORMA X86 

O monitor de máquina virtual (MMV) ou hypervisor é a camada de softwa-

re que opera sobre as interfaces de um sistema de computador, criando novas inter-

faces capazes de acoplar componentes tecnicamente incompatíveis, além de possi-
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bilitar que várias instâncias de Sistemas Operacionais sejam executadas sobre um 

mesmo hardware. Ele é responsável por todo o gerenciamento e alocação de recur-

sos de hardware de uma máquina virtual. 

Porém para que o processo de virtualização sobre uma arquitetura de 

hardware possa ser realizada de forma eficiente, o MMV precisa satisfazer três re-

quisitos básicos chamados de propriedades das máquinas virtuais formadas pelos 

conceitos de equivalência, controle de recursos e eficiência [3]. 

A propriedade da equivalência prevê que um ambiente de execução cria-

do pelo MMV seja praticamente idêntico ao da máquina anfitriã. Os programas que 

executam sobre uma máquina virtual devem possuir o mesmo comportamento que 

teria caso estivem executando sobre a máquina real. Dependendo de como os re-

cursos originais são oferecidos à máquina virtual, algumas leves degradações de 

desempenho podem ocorrer, porém exceções desse tipo são aceitáveis. 

A propriedade do controle de recursos exige que o MMV detenha o pleno 

controle dos recursos da máquina real. Toda alocação de recursos necessários à 

execução de um programa em uma máquina virtual passa ser de total responsabili-

dade do MMV, passando assim a intermediar todos os acessos a tais recursos.  

Na propriedade da eficiência, o MMV não precisa intermediar a execução 

das instruções do processador virtual que não são prejudiciais ao funcionamento de 

outras máquinas virtuais ou aplicações, elas devem ser executadas diretamente pelo 

processador real. Já as instruções que não atendem esse requesito, precisam ser 

interceptadas e tratadas pelo MMV a fim de torná-las em ações equivalentes no sis-

tema real. 

Essas propriedades formam a base para a construção de um MMV tido 

como ideal. Porém nem sempre é possível fazer com que elas sejam plenamente 

satisfeitas sobre os microprocessadores de mercado, o que dificulta muito o proces-

so de virtualização em algumas plataformas de hardware existentes. 

Para os pesquisadores americanos Gerald Popek e Robert Goldeberg, a 

possibilidade de se construir um MMV em uma determinada plataforma de hardware, 

se deve ao fato do computador em questão tratar o seu conjunto de instruções sen-

síveis como um subconjunto do seu conjunto de instruções privilegiadas [3], ou seja, 

toda instrução sensível deve também ser privilegiada. 
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Entende-se por instrução sensível as instruções capazes de consultar e 

alterar o estado da máquina que, quando utilizadas em ambientes não virtualizados 

não causam nenhum tipo de problema. Porém em ambientes virtualizados seu uso 

podem ter impactos sobre a máquina nativa ou sobre outras máquinas virtuais. As 

instruções sensíveis podem, por exemplo, alterar o mapeamento da memória virtual, 

consultar e alterar os registradores que armazenam o status atual da execução na 

máquina real ou revelar recursos físicos reais, o que viola a virtualização. Por isso 

precisam receber o mesmo tratamento recebido pelas instruções privilegiadas. 

Dessa forma, quando um Sistema Operacional convidado ou uma aplica-

ção convidada executar uma dessas instruções (sensíveis ou privilegiadas), causará 

uma interrupção (trap) que ativará uma rotina de interpretação dentro do MMV que 

simulará o efeito das instruções dentro da máquina virtual. O volume de instruções 

sensíveis terá influência direta sobre o desempenho da máquina virtual, ou seja, 

quanto mais instruções a serem tratadas pelo MMV, menor será o desempenho da 

máquina real [8]. 

No entanto os processadores baseados na arquitetura x86 não foram ori-

ginalmente desenvolvidos com o propósito de suportar virtualização e por conta dis-

so não atendem plenamente as restrições impostas por Popek e Goldberg [3]. Ob-

servou-se, por exemplo, que os processadores da família Intel Pentium IV trazem 

consigo 17 instruções sensíveis que podem ser executadas em modo não-

privilegiado sem gerar qualquer tipo de interrupção ou exceção [13]. 

A falta de suporte nativo a virtualização em plataforma x86 fez com que 

esforços fossem empenhados em busca de soluções que pudessem suprimir essa 

deficiência possibilitando assim, a criação de máquinas virtuais sobre sistemas que 

as utilizam. As técnicas utilizadas nesse sentido serão apresentadas a seguir. 

3.4 VIRTUALIZAÇÃO TOTAL 

A virtualização total ou full virtualization é uma abordagem onde toda in-

terface de hardware é virtualizada de forma a prover ao Sistema Operacional convi-

dado uma réplica completa do hardware real, incluindo todos os dispositivos periféri-
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cos (mouse, teclado, driver de dvd, etc). Desta maneira os sistemas convidados não 

precisam sofrer modificações para serem executados no ambiente virtual. Como 

nessa abordagem as instruções ISA são totalmente emuladas, as máquinas virtuais 

podem possuir uma interface de hardware distinta da oferecida pela máquina anfitriã, 

permitindo assim que um Sistema Operacional possa ser executado em plataformas 

distintas daquela para o qual foi projetada, sem que para isso ele e suas aplicações 

sofram qualquer tipo de alterações em seus códigos [12]. 

A aplicação dessa técnica de virtualização produz, porém, alguns incon-

venientes que precisam ser considerados, pois podem afetar diretamente o desem-

penho das máquinas virtuais. 

Começando pelo grande número de dispositivos que precisam ser supor-

tados pelo MMV, pois um computador é composto de vários deles e imitar o compor-

tamento exato de cada um não é uma tarefa fácil. Como solução, as implementa-

ções de virtualização total utilizam um conjunto de dispositivos genéricos que garan-

tem virtualmente a oferta dos dispositivos às máquinas virtuais, porém não garantem 

que os dispositivos reais que sevem de base aos dispositivos virtuais sejam utiliza-

dos de forma otimizada, podendo deixá-los subutilizados. O segundo inconveniente 

consiste no fato do MMV ter que testar todas as instruções executadas pelo Sistema 

Operacional convidado para que possam posteriormente ser repassadas para exe-

cução direta no hardware ou executadas e simuladas dentro do próprio MMV, repre-

sentando assim em um custo extra de processamento. Por fim, o último inconvenien-

te da virtualização total é o fato de ter que gerir alguns problemas técnicos causados 

pela forma como os Sistemas Operacionais foram concebidos, já que eles foram de-

senvolvidos para serem executados de forma exclusiva sobre a plataforma de 

hardware, sem ter que disputar recursos com outros Sistemas Operacionais. Como a 

virtualização permite executar várias instâncias de Sistemas Operacionais, o MMV 

precisa então gerenciar os recursos físicos entre eles, esse tratamento afeta também 

o desempenho [6]. 
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3.5 TRADUÇÃO DINÂMICA 

Uma abordagem frequentemente utilizada no processo de virtualização é 

a tradução dinâmica. Conforme o sistema convidado executa suas tarefas e aplica-

ções, partes desses códigos binários são recompilados dinamicamente e transfor-

mados em novas sequências de instruções. 

Essa estratégia de virtualização pode ser utilizada para diferentes propósi-

tos, tais como: adequar às instruções do sistema convidado com a interface ISA do 

sistema anfitrião, caso sejam incompatíveis; detectar e tratar instruções sensíveis 

que não geram interrupções quando executados em modo usuário, substituindo-as 

em chamadas a rotinas apropriadas dentro do MMV; e melhorar o desempenho na 

execução de tarefas e aplicações no sistema convidado, utilizando para isso méto-

dos de otimização de instruções como, por exemplo, o armazenamento de blocos de 

instruções de uso frequente em cache [12]. 

A JVM é um exemplo de MMV que utiliza a tradução dinâmica. Nesse ca-

so o tradutor recebe o nome de JIT (Just-in-Time Byte Code Compiler). 

Basicamente a recompilação dinâmica, quando aplicada à virtualização, 

obedece aos seguintes passos [11] [12]: após passarem por um processo de identi-

ficação e reordenação, os bits correspondentes a seção de código do programa em 

execução são divididos e transformados em blocos de instruções sequenciais. Essas 

instruções são convertidas em uma representação de máquina independente, ge-

rando assim um tipo de código intermediário. Um código em linguagem em alto nível 

é gerado a partir dessa representação e sobre ele é aplicada eventuais otimizações. 

Esse novo código otimizado é novamente compilado e transformado em instruções 

nativas da máquina física, podendo assim ser executadas pelo processador real.  

Alguns blocos de instruções que são frequentemente executados têm a 

sua tradução armazenada em cache. Isso evita que sejam traduzidos e otimizados 

repetidamente. Além do mais o processo de recompilação dinâmica pode ser simpli-

ficado caso as instruções ISA do sistema convidado sejam idênticas a do processa-

dor real, o que torna desnecessário a criação de um código intermediário [12]. 
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3.6 PARAVIRTUALIZAÇÃO 

Sem dúvidas um dos maiores problemas em construir MMV baseado em 

virtualização total em plataformas sem suporte adequado à virtualização, é a perda 

de desempenho, devido ao fato do MMV ter que ativar uma rotina interna de testes e 

interpretações a cada instrução executada pelo Sistema Operacional convidado, 

exigindo para isso um consumo extra de processamento. 

Esse e outros problemas inerentes à virtualização total puderam ser con-

tornados com o surgimento da técnica de paravirtualização. Nesta abordagem, o 

núcleo do Sistema Operacional convidado é modificado para que utilize uma API 

definida pelo MMV denominada de hypercalls, em substituição a interface de sistema 

do hardware virtual (system ISA). Dessa forma sempre que o sistema convidado 

precisar executar uma instrução ou ação considerada sensível terá que fazê-la por 

meio de chamadas ao MMV (hypercalls), e o MMV por sua vez, fará com que tais 

instruções sejam refletidas no hardware físico como instruções seguras, que ao se-

rem executas não causarão interferência no funcionamento tanto de outras máqui-

nas virtuais quanto da própria maquina física.  Isso melhora significativamente o de-

sempenho, já que elimina a necessidade de realizar sucessivos testes de instruções. 

As modificações de interface entre o MMV e o Sistema Operacional con-

vidado não atingem a interface de usuário do hardware virtual (user ISA), ela é pre-

servada, o que permite que as aplicações convidadas sejam executadas sem a ne-

cessidade de sofrerem qualquer tipo de alteração. 

Além disso, os MMV baseados na paravirtualização permitem que alguns 

recursos de hardware sejam acessados diretamente pelo sistema convidado, tais 

acessos são apenas monitorados pelo MMV para que o sistema convidado utilize 

somente os recursos a ele alocados, como as áreas de memória e de disco disponí-

vel. Dispositivos como mouse e teclado também são diretamente acessados sob a 

gerencia do MMV, que atua apenas na administração de conflitos no caso da exis-

tência de múltiplos sistemas convidados em execução [12]. Isso elimina a necessi-

dade de utilizar dispositivos genéricos, como acontece na virtualização total. 

A principal desvantagem da paravirtualização é justamente o fato de ter 

que modificar os Sistemas Operacionais convidados para que possam executar so-
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bre a plataforma virtual, o que torna muito mais difícil a sua portabilidade. Apesar 

disso a técnica é uma das mais bem sucedida por conta do desempenho obtido nos 

sistemas virtualizados, além de tornar mais simples a construção dos monitores de 

máquina virtual [12]. 

3.7 VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE 

Para controlar o acesso aos recursos do sistema e às instruções privilegi-

adas, os processadores baseados na arquitetura x86 utilizam o conceito de anéis de 

proteção denominados de rings ou CPL (Currente Privilege Level). Esses anéis são 

constituídos de quatro níveis por onde são estabelecidas as restrições e privilégios 

dos componentes de software que executam sobre a plataforma de hardware. Um 

programa que executa no nível 0 terá acesso total ao hardware, enquanto que outro 

que executa em um dado nível acima de 0 terá menor privilégio de acesso, ou seja, 

quanto mais externo for o nível, maiores serão as restrições em acessar os recursos 

de hardware [12]. 

Embora a arquitetura x86 ofereça quatro níveis de operação, os Sistemas 

Operacionais convencionais, como o Windows e o Linux, utilizam apenas dois deles: 

o anel de nível 0, de maior privilégio, para o núcleo do Sistema Operacional, e o anel 

de nível 3, de menor privilégio, para as aplicações de usuários. Com essa organiza-

ção, as instruções de máquina do processador passam as ser categorizadas em ins-

truções não-privilegiadas que executam em modo usuário (nível 3), acessíveis a to-

das as aplicações de sistema e de usuários; e a instruções privilegiadas que execu-

tam em modo protegido (nível 0) acessíveis apenas ao núcleo do Sistema Operacio-

nal. Caso um processo de usuário tente executar uma instrução privilegiada, causará 

a ativação de uma rotina dentro do Sistema Operacional que tratará adequadamente 

essa violação de privilégio. 

No entanto, como discutido na seção 3.2 essa política de controle perde 

parte de sua eficiência quando a plataforma x86 é utilizada de base para virtualiza-

ção, visto que, algumas instruções originalmente inofensivas tornam-se extrema-

mente perigosas quando executadas em ambientes virtualizados, e por isso deveri-
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am receber um tratamento diferenciado, mas como o processador físico não as ve-

em como instruções de nível 0 (privilegiadas), as executam normalmente, o que po-

de causar danos ao funcionamento do sistema anfitrião e também dos virtuais. 

Para resolver o problema das instruções sensíveis que atuam como im-

peditivas a correta virtualização na plataforma x86, se fez necessário construir MMV 

que fossem capazes de tratar tais instruções, de forma que, ao serem executadas 

pelos sistemas convidados não ofereçam mais riscos e, com isso, suprir a falta de 

suporte nativo a virtualização nos processadores de arquitetura x86. Por meios das 

técnicas descritas nas seções anteriores essa estratégia de suporte pôde ser aplica-

da de forma funcional, porém a um custo de perda de desempenho no caso da virtu-

alização total, e de diminuição de portabilidade, no caso da paravirtualização. 

Com o objetivo de oferecer suporte nativo à virtualização e melhorar o de-

sempenho da solução como um todo na arquitetura x86, a Intel e a AMD incorpora-

ram em seus microprocessadores um conjunto de recursos que tornou o processo 

de virtualização menos dispendiosa para o MMV, uma vez que algumas tarefas pas-

sam a ser gerenciadas nativamente por extensões no próprio processador. O desen-

volvimento dessas extensões, a IVT (Intel Virtualization Technology) e a AMD-V 

(AMD Virtualization), fez surgir uma nova de abordagem de virtualização denomina-

da de virtualização assistida por hardware (Hardware Assisted Virtualization – HAV) 

[10]. 

Ambas tecnologias, da Intel e da AMD, são conceitualmente equivalentes, 

e basicamente consistem em alterar o funcionamento dos anéis de proteção dos 

processadores com a introdução de dois novos modos de operação: modo root e 

modo non-root. O MMV é executado em modo root, enquanto que os Sistemas Ope-

racionais convidados são executados em modo non-root. Ambos os modos suportam 

os quatro níveis de operação, o que permite que um Sistema Operacional convidado 

se mantenha executando em seu nível padrão de privilégio (nível 0) e possibilita ao 

MMV utilizar vários níveis de privilégios. Para fazer a alternância entre os dois mo-

dos foram criados duas operações de transição: VM entry que leva o processador do 

modo root para o modo non-root e o VM exit que faz o caminho inverso levando o 

processador do modo non-root para o modo root. Essas transições são gerenciadas 

a partir de um mecanismo de controle denominado de Estrutura de Controle de Má-

quina Virtual (VMCS – Virtual Machine Control Structure) que também possui a fun-
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ção de gerenciar o comportamento do processador quando operando em modo non-

root. 

Assim sempre que um Sistema Operacional convidado executar uma ins-

trução sensível ou privilegiada o VMCS salva o contexto de execução do Sistema 

Operacional e passa o controle do processador para o MMV através da operação 

VM exit, após o MMV tratar as instruções que originou a transição, uma operação 

VM entry é ativada retornando o processador para o controle do Sistema Operacio-

nal que continua a sua execução a partir do contexto salvo no VMCS [14]. 

A virtualização assistida por hardware trouxe melhorias consideráveis no 

desempenho de sistemas baseados em virtualização total, elevando-os quase que 

ao mesmo nível do desempenho apresentado pelos sistemas paravirtualizados [10].  

 

 

Figura 6: Técnicas de virtualização para hardware x86 [10] baseado em [15] 

 

A figura 6 apresenta o princípio de funcionamento das técnicas utilizadas 

na virtualização sobre a plataforma x86. Perceba que na figura 6.a, os MMVs basea-

dos em virtualização total empregam a tradução dinâmica na tradução das instru-

ções requeridas pelo Sistema Operacional convidado e aplicações de usuário. 
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3.8 OUTROS ASPECTOS DA VIRTUALIZAÇÃO 

Além das propriedades de equivalência, controle de recursos e eficiência 

apresentadas na seção 3.3, os atributos apresentados a seguir também são frequen-

temente associados aos MMVs [16]: 

 

• Compatibilidade de software: o MMV cria máquinas virtuais como 

abstrações da máquina física de forma que as mesmas sejam capazes 

de executar todos os Sistemas Operacionais e aplicações construídos 

para a plataforma que está servindo de base para a virtualização. Os 

sistemas da VMWare, por exemplo, criam um computador virtual ba-

seado na arquitetura x86 capaz de executar todas as versões dos Sis-

temas Operacionais da Microsoft, desde dos mais antigos como o 

DOS, Windows 3.1 até o mais recente como o Windows 10, além de 

outros Sistemas Operacionais x86 como Linux e FreeBSD. 

 

• Capacidade de Isolamento: o MMV possui a capacidade de multiple-

xar os recursos de hardware entre as diversas máquinas virtuais exis-

tentes com a garantia de que um software em execução em uma má-

quina virtual não vai influenciar direta ou indiretamente no funciona-

mento de outras máquinas virtuais e nem do próprio monitor. Para 

promover esse isolamento, o MMV utiliza dentre outra coisas a unida-

de de gerenciamento de memória (MMU) da CPU, por onde controla o 

acesso do software que executa em uma máquina virtual. Independen-

te do que o software faça, ele não poderá quebrar a proteção e as ilu-

sões configuradas pelo MMV, o que garante que programas maliciosos 

ou softwares em estado de erro sejam contidos dentro um ambiente 

controlado (máquina virtual), sem que outras partes do sistema sejam 

afetadas [8]. 

 

• Encapsulamento: a máquina virtual é implementada pelo MMV dentro 

do sistema anfitrião como pacotes de softwares que encapsulam todas 
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as informações relacionadas ao conjunto de recursos virtuais, além do 

Sistema Operacional e aplicações instalados na máquina virtual, em 

tese trata-se de um ou mais arquivos contendo um ambiente completo 

de execução. Como a máquina virtual é tratada no sistema anfitrião 

como arquivos, o MMV pode periodicamente ou em ocasiões específi-

cas, verificar e salvar o estado atual de execução desta, criando com 

isso, checkpoints que podem ser utilizados para restaurar a máquina 

virtual a estados anteriores ou transportá-las por meio de uma simples 

mídia de armazenamento, (como DVD, pendriver, etc.) ou até mesmo 

pela rede (privada ou pública), a fim de migrá-las para MMVs que exe-

cutam em outras plataformas de hardware. Esta migração entre dife-

rentes plataformas só é possível, porque o MMV cria máquinas virtuais 

com total independência do hardware subjacente, ou seja, como a 

máquina virtual possui o seu próprio hardware virtual, pouco importa 

sobre qual hardware físico ela estará operando. Caberá ao MMV ma-

pear os recursos virtuais da máquina virtual no hardware físico. Vale 

ressaltar que este último caso aplica-se a MMVs hospedados ou que 

implementam a virtualização total. Caso contrário a plataforma que re-

ceberá a máquina virtual precisará possuir a mesma interface ISA da 

máquina virtual. 

 

• Baixa sobrecarga / alto desempenho: ao utilizar técnicas de mape-

amento de recursos virtuais diretamente no hardware físico, o MMV 

faz com que as máquinas virtuais alcancem um desempenho muito 

próximo ao da máquina real. Na virtualização de hardware, a CPU vir-

tual, por exemplo, é emulada pelo MMV através de um simples agen-

damento para que a máquina virtual execute as suas instruções na 

CPU real. O mesmo acontece com os dispositivos de E/S virtuais, co-

mo discos, que são emulados usando os discos reais. Desta forma o 

MMV não sofre muita sobrecarga e a máquina virtual em execução re-

aliza suas tarefas com quase nenhuma latência. A manutenção do iso-

lamento das máquinas virtuais é um dos poucos eventos que podem 

acarretar no aumento da sobrecarga sobre o MMV, no entanto eventos 
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como esses ocorrem com uma frequência relativamente baixa na mai-

oria das cargas de trabalho. 

 

A presença de todos esses atributos contribuiu para que a virtualização se 

tornasse em uma ferramenta capaz de amenizar ou até resolver muitos dos entraves 

que prejudicam o desenvolvimento e implementação de um grande número de proje-

tos computacionais. Tarefas até então extremamente custosas, como o provisiona-

mento de servidores, foram simplificadas e agilizadas através do emprego das má-

quinas virtuais. Este tipo de auxílio também se estende a outros cenários [16]: 

 

• Compatibilidade de aplicações: ao atualizar um Sistema Operacional 

ou migrar para outro Sistema Operacional diferente, não são raros os 

casos em que algumas aplicações parem de funcionar ou funcionem 

inadequadamente, com graves falhas de segurança por não serem 

compatíveis com o novo Sistema. Fazer com que estas aplicações 

funcionem perfeitamente no novo Sistema Operacional, às vezes exi-

gem que documentações sejam consultadas para que partes de códi-

gos sejam reescritos, ou que os desenvolvedores das aplicações se-

jam acionados para que deem suporte. Uma situação mais complicada 

é quando as aplicações se referem a sistemas legados, caracterizados 

geralmente por serem antigos, muitas das vezes sem documentação, 

desenvolvidos para executarem em ambientes bastante específicos e 

mesmo assim são extremante úteis. Este tipo de dificuldade pode ser 

superado com a utilização de um MMV hospedado (tipo II), onde é 

possível executar simultaneamente várias versões de Sistemas Ope-

racionais em um mesmo computador. Assim aplicações incompatíveis 

com verões mais recentes do Sistema Operacional, continuam execu-

tando nos ambientes mais antigos contidos dentro de uma máquina 

virtual. 

 

• Testes e desenvolvimentos de programas: poder lhe dar com vários 

ambientes de execução é fundamental para quem trabalha com de-

senvolvimento de software. A virtualização permite que numa mesma 



 40 

estação de trabalho o desenvolvedor possua múltiplas máquinas virtu-

ais com diferentes configurações de hardware e software, por onde ele 

pode testar à medida que desenvolve o comportamento das suas apli-

cações. Ele pode, por exemplo, analisar o funcionamento de sua apli-

cação em diferentes versões de Sistemas Operacionais, utilizando pa-

ra isso, um único computador. 

 

• Implementação acelerada de aplicativos: o atributo do encapsula-

mento presente no MMV pode ser utilizado para criar máquinas virtu-

ais pré-configuradas para acelerar a implantação de determinados 

serviços.  Imagine ter que configurar vários servidores web, onde para 

cada um tenha que instalar um banco de dados SQL, o servidor PHP, 

o módulo Perl dentre outras aplicações que se fizerem necessária. 

Como a máquina virtual encapsula tudo o que está em execução sobre 

ela (recursos virtuais, Sistema Operacional e aplicativos), realiza-se 

então todas as instalações e configurações em apenas uma máquina 

virtual e, posteriormente, esta poderá ser clonada sobre mesmo 

hardware ou exportada para outras plataformas para assim provisionar 

os outros servidores web. Isso agiliza muito qualquer processo de im-

plementação, uma vez que em alguns minutos cria-se uma máquina 

com o ambiente de execução totalmente configurado para atender a 

tarefa exigida. 

 

• Particionamento lógico: é a técnica utilizada pela virtualização no ní-

vel de hardware para particionar uma só máquina física para que pos-

sa suportar várias máquinas virtuais. Usando outra técnica chamada 

de consolidação de servidores é possível agrupar vários servidores em 

um número menor de hardware promovendo assim mais facilidade de 

gerenciamento, redução de espaço físico, consumo elétrico e etc. A 

propriedade do isolamento do MMV garante também que a falha ou o 

comprometimento em um servidor não interferirá no funcionamento 

dos outros servidores que executam na mesma máquina física. Por 
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exemplo, uma falha no servidor de impressão não “derrubará” o servi-

dor de arquivos que compartilha o mesmo hardware. 
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4 CONTAINERS 

Em muitas situações, a utilização da máquina virtual é motivada princi-

palmente pela capacidade que ela tem de prover isolamento entre os diversos sub-

sistemas independentes que executam sobre o mesmo hardware [12]. Porém o pro-

cesso de virtualização de uma plataforma de hardware podem trazer impactos de-

gradantes no desempenho dos serviços que executam sobre as plataformas virtuais, 

já que recursos computacionais também são “consumidos” por processos do MMV 

responsáveis pela criação e gerencia dos dispositivos virtuais. Sem contar que má-

quinas virtuais mais tradicionais ocupam muito espaço em disco. 

Uma maneira mais simples e eficiente de fornecer isolamento entre as 

aplicações (subsistemas) é virtualizando o espaço do usuário (userspace) de um 

Sistema Operacional utilizando para isso, uma abordagem denominada de máquinas 

virtuais de Sistema Operacional ou simplesmente servidores virtuais. Nesta, o espa-

ço de usuário do Sistema Operacional e dividido em áreas isoladas chamadas de 

domínios ou zonas virtuais. Para cada domínio é alocada uma fração dos recursos 

do sistema, como memória, espaço em disco e tempo de processador. Além destes, 

outros recursos reais também são utilizados de base para prover recursos virtuais 

que serão exclusivos a cada domínio, como é o caso da interface de rede: cada do-

mínio terá uma interface de rede virtual própria e, consequentemente, um endereço 

de rede próprio. O mesmo pode ser feito com as árvores de diretórios, espaços de 

nomes, etc [12]. 

Dentro de um determinado domínio, os processos que ali estão, podem 

interagir normalmente entre si, criar novos processos e utilizar os recursos ali exis-

tentes. Porém, entre processos que não se encontram no mesmo domínio esta liber-

dade de interação não se aplica. Eles não se veem e nem conseguem consultar e 

utilizar recursos que não pertencem a seus respectivos domínios. Além disso, ne-

nhum processo pode mudar de domínio e muito menos criar novos processos em 

domínios que não seja o seu. Tais restrições fazem com que cada domínio virtual 

seja visto como máquinas distintas que só podem ser acessadas através de seus 

endereços de rede [12]. São máquinas virtuais que compartilham o mesmo núcleo 

do Sistema Operacional. 
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O paradigma de container utiliza o conceito de servidores virtuais para 

criar a partir de um Sistema Operacional, múltiplos ambientes (containers) totalmen-

te isolados que contém os recursos necessários para que qualquer aplicação possa 

ser executada.  

A implementação de um container apoia-se basicamente sobre as fun-

ções de controle namespace e cgroup, presentes no núcleo do Sistema Operacional 

Linux. Estas funções substitui totalmente o uso de qualquer MMV na criação e ge-

renciamento dos sistemas convidados. Pois através do namespace, é possível con-

ter um processo dentro de um ambiente totalmente isolado e independente, por on-

de lhe é dado uma instancia própria dos recursos globais do sistema com as quais 

ele poderá interagir, como arquivos, porta de rede, listas de processos em execução 

dentro do mesmo ambiente, etc. Já com cgroup é possível controlar o quanto de ca-

da recurso do sistema (CPU, memória, E/S) poderá ser utilizado por um determinado 

grupo de processos, por exemplo, se a um grupo de processos for restringido a utili-

zar apenas 10% da CPU, por mais que tentem, nenhum processo conseguirá aces-

sar além do que lhes foram alocado. O LXC (Linux Container) é um exemplo de im-

plementação que utiliza o namespaces e cgroups para oferecer isolamento e contro-

le de forma padrão [17]. 

Um container pode ser definido genericamente, como uma máquina virtual 

destinada à execução de uma única aplicação, mas dependendo de como o contai-

ner é implementado é possível também executar um conjunto de aplicações que 

atendam um mesmo propósito ou até mesmo um Sistema Operacional completo. 

Neste último caso há a necessidade de ter um MMV específico para abstrair o nú-

cleo do Sistema Operacional anfitrião. 

4.1 CONTAINERS VS MÁQUINAS VIRTUAIS 

O que vincula o container às máquinas virtuais é o fato de ambas utiliza-

rem a virtualização para prover ambientes isolados para processamento indepen-

dente de aplicações. A diferença está em como o conceito de virtualização é utiliza-

do por ambas às soluções. 



 44 

As máquinas virtuais resultam do processo de virtualização realizado por 

um MMV que cria várias instancias de uma mesma máquina física. Dessa forma, os 

recursos do hardware real são compartilhados entre todas as máquinas virtuais exis-

tentes, fazendo com que cada uma tenha a visão de um hardware individual. Isso dá 

às máquinas virtuais total condição de terem executando sobre si um sistema com-

pleto (Sistema Operacional e aplicações) e independente. 

Já nos containers, os ambientes virtuais são criados utilizando recursos e 

processos presentes no núcleo do próprio Sistema Operacional anfitrião, dispensan-

do o uso do MMV. Neste caso o container cria um ambiente de execução que isola 

as aplicações e fazem com os mesmos tenham a percepção de estarem utilizando 

um Sistema Operacional independente, embora estejam na verdade, compartilhando 

o mesmo núcleo do Sistema Operacional anfitrião com processos de outros contai-

ners. É possível, por exemplo, ter um processo executando no Ubuntu Server e ou-

tro no Fedora, quando na verdade ambos estão executando em um computador com 

um Debian instalado. Apesar de compartilharem o mesmo núcleo, cada container 

possui interface de rede virtual e espaço de processos independentes além de sis-

temas de arquivos separados. 

Enquanto a máquina virtual simula o hardware, o container simula o Sis-

tema Operacional. Na figura 7 é possível visualizar a forma como cada uma dos mo-

delos estão organizados. 

 

 

Figura 7: Máquina Virtual vs Container [18] 
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Dentre as muitas vantagens que o container apresenta em relação às 

máquinas virtuais, está o fato delas serem muito mais fáceis de se lhe dar, muito 

mais leves e ages para realizar determinadas tarefas. Imagine que para ativar um 

dado serviço em uma máquina virtual, o hardware precisa inicialmente se comunicar 

com o MMV e posteriormente com a máquina virtual. Com a máquina virtual ativada, 

é inicializado o Sistema Operacional convidado para que, somente após isso, o ser-

viço esteja ativo. 

No caso do container, a pilha de execução é bem menor para inicializar 

este mesmo serviço, pois, estando o Sistema Operacional anfitrião já em execução, 

basta inicializar o container responsável por aquele serviço que o mesmo já estará 

ativo. 

Sem contar que as aplicações quando instaladas em uma máquina virtual 

fará com que alguns Gigabytes de espaço em disco sejam ocupados, pois, além de-

las, a máquina virtual também terá um Sistema Operacional Instalado. Isso não ocor-

re no container, onde o espaço ocupado estará na ordem de alguns Megabytes. Es-

ta condição é devido ao fato do container não necessitar de um novo Sistema Ope-

racional para dar condição de execução às aplicações nele contida, para isso ele 

utiliza as bibliotecas e binários do Sistema Operacional anfitrião, o que faz também 

com que o provisionamento de um container seja tão rápido quanto a de um proces-

so nativo do sistema, na ordem de segundos ou menos. Enquanto que o provisio-

namento de uma máquina virtual pode levar alguns minutos dependendo da configu-

ração exigida. 

Porém, em se tratando de segurança, as máquinas virtuais se mostram 

um pouco mais eficientes. Pois, no container existe o compartilhamento do núcleo e 

outros componentes do Sistema Operacional e estes possuem acesso de root (privi-

legiado). Isso faz com que os containers sejam menos isolados do que as máquinas 

virtuais, já que, havendo alguma vulnerabilidade no núcleo, a segurança dos contai-

ners também pode ser comprometida. Nas máquinas virtuais, apenas o MMV é 

compartilhado e este é menos propenso a ataques pelo fato de não possuir tantas 

funcionalidades quanto o núcleo compartilhado dos containers. 
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4.2 DOCKER CONTAINER 

O Docker é uma plataforma de virtualização de código aberto escrito em 

GO (linguagem de programação de alto desempenho cria pelo Google) que permite 

a criação e administração de ambientes isolados hospedados em um Sistema Ope-

racional. Surgiu em 2013 como uma forma simplifica de utilização do LXC que é um 

ambiente de execução de containers no Linux, porém um ano após o seu lançamen-

to, substituiu o LXC por uma implementação própria de acesso as funcionalidades 

de auxilio a criação de containers do núcleo do Sistema Operacional. Tal iniciativa 

partiu do esforço de tentar estabelecer para os containers uma padronização na for-

ma como os aplicativos são empacotados, distribuídos e executados, a fim de garan-

tir que um mesmo aplicativo se comporte igualmente em todos os Sistemas Opera-

cionais em que for executado, desde que tal execução sempre ocorra logicamente 

dentro do container. Isso torna as aplicações altamente portáveis, pois é possível, 

por exemplo, construir ou configurar uma aplicação dentro de um container docker, 

utilizando para isso um Sistema Operacional Debian, e ter a certeza de que esta 

mesma aplicação funcionará sem nenhuma variação de comportamento em um Sis-

tema Operacional CentOS com o docker instalado. 

Diferentemente de outras implementações que permite executar simulta-

neamente varais aplicações dentro de um só container, o docker utiliza a política da 

responsabilidade única, onde só é possível ter uma aplicação ativa em cada contai-

ner. Se um desenvolvedor quiser utilizar containers para rodar em seu computador o 

PHP e o Mysql, por exemplo, precisará de dois containers, um para cada aplicação.  

O docker trouxe também o conceito de “imagem” que pode ser descrito 

como uma definição estática de como o container deve se comportar no momento da 

sua inicialização. São como fotografias de ambientes ou arquivos “.iso”. Uma ima-

gem quando executadas assume a condição de container, ou seja, pode-se dizer 

que um container é uma imagem em execução. Uma mesma imagem pode ser utili-

zada para executar vários containers, neste caso cada container é tido como uma 

instancia isolada de uma mesma imagem base.  

O docker também possui um repositório online de onde qualquer pessoa 

pode fazer o download de imagens prontas. Estas imagens podem ser utilizadas de 
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base para a criação de outras imagens por meio de adição de programas e configu-

rações. Para tal, basta executar a imagem, modificar o container gerado e a partir 

então criar uma nova imagem. Esta imagem recém-criada pode também ser disponi-

bilizada no repositório para que outros a utilizem. Isso agiliza muito o processo de 

desenvolvimento, já que ambientes completos que atendem determinadas necessi-

dades podem ser facilmente implementados utilizando imagens já prontas do reposi-

tório. 

Quanto à arquitetura, o docker utiliza um modelo do tipo cliente-servidor 

que é gerenciado por um software denominado de Docker Engine. Este software é 

composto basicamente de três componentes: um servidor chamado de processo 

daemon Docker que é responsável por todo gerenciamento dos objetos docker. É 

através dele que os containers são criados, executados e distribuídos. Também é 

quem realiza o processo de transferências de imagens junto aos repositórios do do-

cker, também chamados de registro; um cliente de interface de linha de comandos 

chamado de CLI ou cliente Docker, que é por onde os usuários enviam instruções 

para o daemon; e uma API, por onde são definidos os padrões de comunicação (in-

terfaces) que permitem a interação com o daemon. Esta API promove a conexão 

entre o cliente Docker e o daemon Docker. Os componentes e a interação entre eles 

são apresentados na figura 8. 

 

 

Figura 8: Arquitetura do Docker [19] 
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Um dos grandes obstáculos imposto pelo modelo de virtualização por con-

tainers é o fato de só poder ser implantado sobre plataformas Linux. O docker nos 

últimos anos tem conseguido mudar essa realidade, pois através de um trabalho co-

laborativo com a Microsoft tornou possível o uso de containers em plataforma Win-

dows também. No Windows Server 2016 já é possível trabalhar com containers doc-

ker [20]. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou compreender a virtua-

lização como sendo um processo resultante de implementações em software das 

interfaces presentes nos sistemas computacionais e também apresentar os tipos de 

implementações, assim como as principais técnicas utilizadas para a criação de am-

bientes virtualizados.  

Através da virtualização os computadores tiveram a sua capacidade de 

processamento melhor empregada. Os recursos, autora ociosos, agora podem ser 

utilizados por várias outras máquinas virtuais, que passam a compartilhar a mesma 

plataforma de hardware base através de uma multiplexação de recursos. Esta pode 

ser implementada diretamente sobre o hardware ou sobre um Sistema Operacional 

anfitrião. Com isso as máquinas virtuais passam a serem classificadas respectiva-

mente como nativas (tipo I) e hospedadas (tipo II). 

Talvez um dos maiores desafios na história da virtualização tenha sido fa-

zer da arquitetura x86 uma plataforma que pudesse ser virtualizada de forma segura, 

já que tal arquitetura não havia sido concebida visando dar suporte a virtualização. 

As técnicas de virtualização total e paravirtualização, que foram desenvolvidas para 

contornar este problema, são empregadas até hoje na criação de máquinas virtuais. 

Atualmente as duas técnicas são auxiliadas por tecnologias que a Intel e 

a AMD embarcaram em suas linhas de processadores. Estes conjuntos de tecnolo-

gias, conhecidos conceitualmente como virtualização assistida por hardware trouxe-

ram para arquitetura x86 suporte nativo a virtualização. Isso simplificou considera-

velmente o processo de virtualização em plataformas que utilizam tal arquitetura, 

principalmente quando a técnica empregada é da virtualização total, pois tarefas que 

agora são realizadas nativamente pelo processador tinham que ser simuladas atra-

vés de software. 

Dentre as muitas faces que a virtualização pode assumir em um sistema 

computacional, os containers são a que vem se destacando nos últimos anos, devi-

do a sua metodologia de implementação que utiliza recursos nativos de um Sistema 

Operacional anfitrião para conter aplicações dentro de ambientes totalmente isola-

dos do restante do sistema. É um modelo de virtualização que tem colaborado prin-
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cipalmente para o desenvolvimento e distribuição das aplicações, pois permite que 

as mesmas sejam facilmente portadas de um ambiente para outro sem perda algu-

ma de dados. 

Diante do exposto, percebe-se nitidamente que a virtualização é um con-

ceito que revolucionou a TI e foi responsável pelos grandes avanços dos sistemas 

computacionais, sobretudo no tocante à internet. Com o auxílio das muitas técnicas 

de virtualização, a internet passou de uma rede onde se compartilhava predominan-

temente informações e arquivos, a uma poderosa ferramenta por onde se tem aces-

so remoto a recursos computacionais. A “computação em nuvem” (cloud computing) 

é hoje o conceito que expressa essa forma de compartilhamento de recursos. Este 

conceito utiliza-se dos diferentes modelos de virtualização (máquinas virtuais, con-

tainers e outros) para prover através da internet (“nuvem”) vários serviços relaciona-

dos à computação, como armazenamento de arquivos e dados, plataformas de de-

senvolvimento, ambientes para testes e execução de aplicativos, provisionamento de 

servidores e desktops virtuais, etc. Tendo um dispositivo (computador, smartphone, 

tablet, etc) conectado a internet, é possível acessar e manipular de qualquer lugar 

todas as informações guardadas na nuvem e moldar os recursos disponibilizados de 

acordo com as necessidades existentes.      

Como trabalho futuro, pretendemos estudar os aspectos práticos da virtu-

alização aplicada, como, exemplo em servidores, redes e dispositivos de armaze-

namentos. 
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