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RESUMO 

ALMEIDA, Ian Bastos de. SOLUÇÃO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM: Um estudo 
de caso na SEFAZ-RJ . Monografia (Especialização em Gerência de Redes e 
Tecnologia Internet). Núcleo de Computação Eletrônica, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro, 2013. 
 

 
 
 O objetivo deste documento é apresentar um estudo de caso utilizando as 
ferramentas de virtualização e VMware e RHEV no ambiente da Secretaria Estadual 
de Fazenda. Este estudo de caso se baseia na atual realidade que a Secretaria de 
Fazenda do Estado do Rio de Janeiro enfrenta para melhorar seus serviços aos 
contribuintes. Atualmente, a SEFAZ-RJ está desenvolvendo seus sistemas em um 
ambiente totalmente virtualizado utilizando a plataforma java. O foco deste trabalho é 
avaliar os benefícios existentes na criação de uma nuvem virtual. 
 

 



    

ABSTRACT 

ALMEIDA, Ian Bastos de. SOLUÇÃO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM: Um estudo 
de caso na SEFAZ-RJ . Monografia (Especialização em Gerência de Redes e 
Tecnologia Internet). Núcleo de Computação Eletrônica, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 
 

 

 

 The purpose of this document is to present a case study using the tools and 
VMware virtualization environment and RHEV the State Department of Finance. This 
case study is based on the current reality that the Secretary of Treasury of the State 
of Rio de Janeiro faces to improve its services to taxpayers. Currently SEFAZ-RJ are 
developing their systems in a virtualized environment using totaly java platform. The 
focus of this study is to evaluate existing benefits in creating a virtual cloud.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

O crescimento do mercado proporciona a expansão das empresas que, 

diretamente, gera um alto custo para o meio ambiente, pois quanto mais as 

empresas crescem, maior terá de ser a infraestrutura de TI e, consequentemente, 

maior será o consumo de energia elétrica. 

A Cloud Computing é uma solução atual que muitas empresas estão 

utilizando para reduzir gastos com energia elétrica e emissão de CO2. Uma 

pesquisa realizada pelo site “Tudo Sobre Cloud” revela que 1.000 servidores em 

Cloud equivalem à plantação de 5.800 árvores. Outro estudo feito pela Microsoft, 

Accenture e WSP Environment and Energy feita no ano de 2010, mostrou que 

grandes empresas que tinham suas aplicações internas, obtiveram um ganho de 

30% de economia energética quando moveram suas aplicações para a nuvem. Em 

pequenas empresas a economia pode chagar em até 90%, pois possuem um 

número de servidores menores e que não precisam de grande poder de 

processamento. 

Com a transferência da infraestrutura de TI para a nuvem, as empresas 

deixam de adquirir novos equipamentos diminuindo a necessidade de atualizar seus 

equipamentos, e assim evitam o descarte de lixo eletrônico no meio ambiente. Em 

algumas empresas o CPD é desnecessário com a total transferência de seus 

servidores para os provedores deste serviço, sendo necessário manter apenas um 

equipamento para a conexão com a internet. 

Além disso, o conceito da computação em nuvem é hoje uma das mais 

recentes novidades entre as novas expressões do mercado e, como tal, é um termo 

usado de várias formas, que chega até a entrar em contradição. Mas por trás desse 
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cenário nublado existem tendências muito reais, tais como a arquitetura de classe 

global, plataformas web, processamento de alta escalabilidade e a própria Internet. 

Todos estão convergindo para alimentar o crescimento de um fenômeno que terá um 

impacto importante na TI e nos negócios. 

  Longe de ser algo único, um objeto ou um componente tecnológico, a 

computação em nuvem se parece mais com um contêiner que abriga vários outros 

conceitos mais sólidos, discutidos e usados há alguns anos. Só para citar alguns, 

listam-se arquitetura orientada a serviços (SOA), software como serviço (SaaS) e 

virtualização de servidores com o objetivo de reduzir custos e permitir que 

departamentos de TI se concentrem em projetos estratégicos, em vez de manter o 

data center funcionando. 
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2 VIRTUALIZAÇÃO 
 

A virtualização de servidores é uma tecnologia que tem como foco principal a 

redução do número de servidores físicos. Essa redução contribui com a economia e 

eficiência energética na Central de Dados, pois vários servidores podem ser 

virtualizados e colocados em servidores físicos, sem a perda de processamento. 

Uma economia importante é a diminuição do espaço físico. Quanto menos 

servidores físicos estiverem dentro de uma Central de Dados menores serão as 

dimensões, que gerará economia com refrigeração.  

Atualmente, a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro possui mais de 300 

servidores virtuais no site principal.  

2.1 TIPOS DE VIRTUALIZAÇÃO 

Na arquitetura X86, os sistemas foram escritos para rodar sobre o hardware 

diretamente, assumindo completo controle do hardware do computador para si. 

Nessa arquitetura são oferecidos 4 níveis de privilégios de acesso para operações 

de sistemas e acesso das aplicações ao hardware. Estes são conhecidos como Ring 

0,1,2 e 3. Aplicações de usuários rodam geralmente em Ring 3. O sistema 

operacional precisa ter acesso direto à memória e ao hardware, e necessita executar 

as instruções em nível privilegiado, nível 0. 

Assim, a arquitetura X86 requer que a camada de virtualização esteja 

presente nos níveis mais privilegiados de execução. O sistema operacional 

necessita estar em Ring 0 para criar e gerenciar os recursos oferecidos às máquinas 

virtuais, conforme é visto na figura 1: 
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Figura 1 – Hardware sem virtualização 

 

A seguir, serão descritas três técnicas alternativas de virtualização de 

instruções privilegiadas na CPU, presentes para a arquitetura X86: 

Paravirtualização, Virtualização Full e Virtualização Assistida (Hardware Assist).  

2.1.1 Paravirtualização  

Paravirtualização é uma técnica de virtualização de segunda geração que 

apresenta uma interface de software para as máquinas virtuais, que é similar, mas 

não idêntica, ao hardware adjacente. Nesta técnica, a paravirtualização refere-se à 

comunicação entre o guest OS e o hypervisor para prover performance e eficiência. 

A paravirtualização envolve a modificação do kernel do OS virtual, a fim de substituir 

instruções não virtualizadas que se comunicam diretamente com a camada de 

virtualização (hypercalls). O hypervisor então provê interfaces de comunicação para 

operações críticas de kernel, como gerenciamento de memória, controle de 

interrupções e time keeping. 

Isso faz com que a paravirtualização não suporte sistemas operacionais não 

modificados, tais como Windows 2000/XP/Vista, tendo assim desvantagens de 

compatibilidade e portabilidade. 

execução direta 
de usuário e 

requisição do 
sistema 

operacional 
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Figura 2 - Paravirtualização 

2.1.2 Virtualização Total  

A Virtualização Total, como tecnologia de primeira geração, utiliza traduções 

binárias e é atualmente a tecnologia disponível mais estável e confiável. 

Implementações utilizando essa técnica oferecem alta performance de virtualização 

para sistemas operacionais como Windows e Linux sem a necessidade de alteração 

do código destes sistemas. 

                                 

Figura 3 - Virtualização Total  

A Virtualização Total difere da Paravirtualização pois o guest OS não é 

modificado e não sofre alteração, fazendo com que todas as operações críticas e 
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sensíveis do OS virtual sejam capturados usando tradução binária. A proposta da 

paravirtualização sobre o overhead é menor, mas as vantagens da paravirtualização 

sobre a virtualização total podem variar de acordo com o processamento na nuvem. 

2.1.3 Virtualização Assistida 

 Os fabricantes de hardware rapidamente abraçaram a virtualização e 

desenvolveram novas características para simplificar as técnicas de virtualização 

X86. A próxima geração de hardware possui aprimoramentos que incluem as 

tecnologias de virtualização Intel (VT-x) e AMD (AMD-v). Ambos privilegiam a 

execução de instruções de CPU com uma nova tecnologia que permite que a VMM 

rode em um novo modo root abaixo do Ring 0. Este método privilegia as chamadas 

sensíveis que são automaticamente capturadas pelo hypervisor, removendo a 

necessidade de tradução binária ou paravirtualização. 

                            

Figura 4 - Virtualização assistida  

Nesta técnica o estado da máquina virtual é armazenado no Virtual Machine 

Control Structures (VT-x), para família Intel de processadores ou Virtual Machine 

Control Blocks (AMD-V), para processadores AMD. Essas características 

execução direta 
de usuário e 

requisição do 
sistema 

operacional  

requisições das 
armadilhas para 

maquina virtual sem 
tradução binária 
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representam as futuras gerações de hypervisors que utilizarão os benefícios do 

hardware assistido para oferecer desempenho e confiabilidade para as máquinas 

virtuais. 
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3 HARDWARE E INFRAESTRUTURA 

 A virtualização possibilita alcançar níveis significantes da utilização de 

recursos através do compartilhamento de infraestrutura e da quebra de um modelo 

legado “uma aplicação para cada servidor”. A redução de custos acorrerá quando 

houver o declínio do número de servidores e demais hardwares de TI relacionados 

na central de processamento. 

 3.1 INFRAESTRUTURA 

A virtualização é um caminho sem volta nos dias de hoje, pois quem não 

gostaria de transformar seus servidores físicos subutilizados em servidores virtuais 

mais eficientes, com menor custo de manutenção, e melhor utilização de recursos 

como memória, cpu, hardware, entre outros. 

Se o processo ocorrer por um único servidor virtualizado ou caminhando para 

uma virtualização completa da infraestrutura, algumas orientações devem ser 

seguidas para ajudar a garantir que o melhor seja adquirido. 

O primeiro passo para montar um ambiente virtual é saber escolher qual 

processador deve ser utilizado. Para hosts de virtualização, quase sempre o número 

de núcleos supera a velocidade de cada núcleo. Em muitos casos, é surpreendente 

saber quantos servidores virtuais poderiam espremer em uma caixa utilizando 

núcleos de 1.7GHz, enquanto há uma abundância de núcleos.  

 O conceito antigo, de que quanto mais rápido o processador mais rápido é o 

servidor, vale principalmente para tarefas de computação intensiva single-threaded. 

Em operações normais do servidor, CPUs muitas vezes ficam ociosas para uma 

parcela significativa dos seus ciclos de funcionamento. E o mesmo ocorre quando 

está sobrecarregada: lentidão em outros subsistemas pode causar CPUs rápidas de 

esperar enquanto os dados são recuperados no disco, memória RAM, ou rede. Se a 
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escolha é entre 6, 8 ou 12 núcleos usando a velocidade menor do relógio da CPU ou 

para 4 ou 6 núcleos que usando velocidade maior do relógio da CPU, aconselha-se 

utilizar o maior número de núcleos.[4] 

O segundo passo é escolher a memória RAM. A quantidade de memória RAM 

é o maior fator limitante em quantos servidores virtuais pode-se alocar de memória.  

Configuração com  64GB de RAM ou mais em um servidor com 12,16,ou 24 núcleos 

faz sentido. Memórias de 4GB e 8GB DIMMs são mais caras que pilhas de DIMMs 

de 2GB, mas não se deseja ser obrigado a comprar outro servidor físico para apenas 

distribuir uma carga de RAM. Não se precisa ter custo para um novo servidor, 

precisa-se investir em novas licenças. 

O terceiro passo é montarmos o rack de redundância e, para isso, precisa-se 

sempre ter servidores físicos suficientes para sobreviver à perda de um único 

servidor ou de vários servidores. Enquanto servidores modernos são menos 

propensos a incêndio, precisa-se estar preparado para catástrofes, que podem 

acontecer a qualquer momento. 

O quarto passo é montar os grupamentos de armazenamento. Qualquer 

plataforma de armazenamento deve ser construída em armazenamento 

compartilhado. Sem isso cada servidor é essencialmente um silo, e as máquinas 

virtuais em execução nesses servidores silos não podem ser protegidas contra 

falhas dos servidores físicos. Além disso, a construção a ampliação da infraestrutura 

virtualizada fica mais difícil sem armazenamento compartilhado. Falando-se em um 

ambiente virtualizado, o uso de armazenamento compartilhado é obrigatório. 

Quando se pensar em montar um grupamento de armazenamento 

compartilhado, esse ambiente tem que ser robusto o quanto possível. Se for 
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planejado usar as tecnologias iSCSI, NFS, ou Fibre Channel, é sensato que se dê 

uma boa olhada em seu disco I/O antes de começar a comprar switches, HBAs e 

discos. Em muitos casos as unidades SATA são mais do que adequadas para uso 

geral de virtualização de servidores. E, em alguns momentos, o NFS irá superar 

iSCSI para as necessidades do dia-a-dia de computação.  

O quinto passo está relacionado às conexões de rede. Não pode ser 

esquecido que é muito mais barato agregar múltiplos links de cobre de 1GB do que 

a implementação de 10GB em fibra, apesar do mesmo ter um potencial de 

crescimento maior.  

Deve-se lembrar que, além dos servidores virtuais, ainda existem as 

aplicações que irão rodar no ambiente virtual, e irão consumir banda de rede.  
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4 VMWARE 

 VMware é um software/máquina virtual que permite a instalação e utilização 

de um sistema operacional dentro de outro dando suporte real a software de outros 

sistemas operativos. 

 Usando o VMware é possível executar um ou mais servidores com sistemas 

operacionais diferentes simultaneamente em um mesmo ambiente físico. Graças a 

essa tecnologia podemos gerenciar todo o ambiente de um mesmo lugar. 

4.1 VIRTUALIZAÇÃO USANDO VMWARE 

VMWare é um software que permite a instalação e utilização de um sistema 

operacional dentro de outro dando suporte real a software de outros sistemas 

operativos. Ele é software proprietário da VMware e encontra-se na versão 5.0. 

Virtualização é uma tecnologia que transforma hardware em software. A 

virtualização permite que sejam executados múltiplos sistemas operacionais como 

máquinas virtuais em um único computador, no qual uma cópia de um sistema 

operacional é instalada em uma máquina virtual. Ela não é simulação e nem 

emulação. 

Numa máquina física os sistemas operacionais Windows, Unix ou Linux, entre 

outros, são instalados diretamente no hardware. Sistemas operacionais requerem 

drives para suportar um hardware. Se o hardware é atualizado para uma versão 

mais nova o drive terá que ser atualizado. No ambiente virtual as máquinas são cem 

por cento virtualizadas. O hardware pode ser atualizado sem modificar as máquinas 

virtuais. 

O VMware vSphere é a plataforma de virtualização mais completa e robusta 

do setor, que transforma as centrais de dados em infraestruturas em nuvem 

extremamente simples e dá espaços aos serviços flexíveis e confiáveis de TI de 
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última geração. O VMware Vsphere oferece agilidade e segurança para um 

ambiente robusto trazendo grandes benefícios para a computação em nuvem.[4] 

As principais funções do VMware vSphere abrangem diversos componentes 

que transformam o hardware padrão do setor em um ambiente resiliente e 

compartilhado. 

Os componentes do VMware vSphere são classificados como: 

Serviços de infraestrutura: conjunto de componentes que virtualizam 

largamente os recursos de servidor, armazenamento e rede. Acrescentam e alocam 

esses recursos sob demanda e de maneira precisa a aplicativos com base nas 

prioridades dos negócios, fazendo com que se torne mais fácil sua gerência. 

Serviços de aplicativo: conjunto de componentes que fornecem controles 

incorporados ao nível de serviço para todos os aplicativos executados na plataforma 

vSphere, independente do tipo de aplicativo ou sistema operacional. O VMware 

vCenter Server fornece a base para o gerenciamento da virtualização. Ele é 

essencial para administrar os serviços de infraestrutura e de aplicativos, com grande 

visibilidade para todos os aspectos da infraestrutura virtual, automação das tarefas 

operacionais diárias e dimensionamento para gerenciar grandes ambientes de 

central de dados. 

4.2 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VMWARE 

Os serviços de computação virtualizam os recursos de servidor com eficiência 

e acrescentam conjuntos lógicos que podem ser alocados com precisão aos 

aplicativos. O VMware ESX (Sistema operacional Elastic Sky X) e o VMware ESXi 

(Sistema operacional Elastic Sky Integrated)  fornecem uma base para criar uma 

infraestrutura de TI confiável e dinâmica. Estes hypervisores abstraem os recursos 

de processador, memória, armazenamento e rede em várias máquinas virtuais que, 



22 

 

por sua vez, podem executar um sistema operacional e aplicativos não modificados.  

A figura a seguir mostra como o ESX e o ESXi funcionam em um ambiente virtual.   

 

 

Figura 5 – VmWare ESX/ESXi 

 

O vSphere DRS (Distributed Resorurces Scheduler) acrescenta recursos 

computacionais a vários clusters e os aloca dinamicamente às máquinas virtuais 

com base nas prioridades dos negócios, reduzindo a complexidade do 

gerenciamento por meio da automação. O vSphere DPM (Distributed Power 

Management), incluído no vSphere DRS, automatiza e otimiza continuamente a 

eficiência do consumo de energia nos clusters do DRS. 

Os serviços de armazenamento abstraem a complexidade dos sistemas de 

armazenamento final, permitindo a utilização mais eficiente do armazenamento em 

ambientes virtuais. O DRS de armazenamento aproveita o balanceamento de carga 

automatizado e baseado nas características de armazenamento para determinar o 

melhor lugar para os dados das máquinas virtuais. 

O VMware Storage I/O define o acesso prioritário a recursos de 

armazenamento de acordo com as regras de negócios estabelecidas. Isso permite 
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que uma resposta pré-programada ocorra quando o acesso a um recurso de 

armazenamento se torna concorrido. 

O VMware vStorage VMFS (Virtual Machine File System) é um sistema de 

arquivos em cluster de alto desempenho capaz de abstrair a complexidade do 

hardware de armazenamento de aplicativos. O VMFS permite um compartilhamento 

eficiente e controla o acesso simultâneo ao armazenamento por servidores 

virtualizados. 

O VMware vStorage Thin Provisioning permite que aquisições de 

armazenamento sejam adiadas até que realmente sejam necessárias, reduzindo os 

gastos com armazenamento em até 50%. 

O VMware Network I/O Control define os acessos prioritários aos recursos de 

rede de acordo com as regras dos negócios estabelecidas. Isso permite que uma 

resposta pré-programada ocorra quando o acesso a um recurso de rede se torna 

concorrido. 

O VMware vNetwork Distributed Switch simplifica e aprimora o 

provisionamento, a administração e o controle da rede de servidores virtuais em 

ambientes do VMware. 

Para tratar o tempo de inatividade planejado em um ambiente virtual, utiliza-

se os serviços de aplicativos vMotion e Storage vMotion descritos a seguir: 

O VMware vMotion elimina o tempo de inatividade dos aplicativos devido à 

manutenção planejada do servidor por meio da migração em tempo real de 

máquinas virtuais entre servidores sem interrupção para os usuários nem perda de 

serviço. 
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O VMware Storage vMotion permite fazer a movimentação dos 

armazenamentos durante as migrações porque há migração em tempo real de 

discos de máquinas virtuais sem interrupção para usuários ou perda de serviço. 

Para tratar o tempo de inatividade não planejado, utiliza-se o VMware HA 

(High Availability). 

O VMware HA permite reinicializar automaticamente, e de forma econômica, 

em poucos minutos,  todos os aplicativos no caso de falhas de hardware ou do 

sistema operacional. Com o Fault Domain Manager, o VMware HA realiza operações 

mais confiáveis, dimensiona com mais facilidade a própria capacidade para proteger 

máquinas virtuais e pode oferecer um tempo de disponibilidade melhor.   

O VMware FT (Fault Tolerance) oferece disponibilidade direta, sem perdas de 

dados nem tempo de inatividade. 

O VMware Data Recovery fornece backup e recuperação simples sem 

agentes para máquinas virtuais. 

Na parte de segurança, tem-se o VMware vShield Zones e o VMware VMsafe. 

O VMware  vShield Zones permite fazer segurança de aplicativos ao adotar políticas 

de segurança corporativas no nível do aplicativo em um ambiente compartilhado, 

mantendo a confiança e a segmentação da rede de usuários e dados confidenciais. 

Já o VMware VMsafe permite o uso de produtos de segurança, que funcionam em 

conjunto com a camada de virtualização, para fornecer às máquinas virtuais níveis 

mais altos de segurança do que os oferecidos por servidores físicos. A figura 6 

mostra todos os serviços de aplicação e serviços de infraestrutura. 
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Figura 6 – Serviços de aplicação e serviços de infraestrutura 
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5 VIRTUALIZAÇÃO USANDO RHEV 

 O Red Hat Enterprise Virtualization é um software proprietário da Red Hat, e 

encontra-se na versão 3.0. 

O Red Hat Enterprise Virtualization é uma completa solução de virtualização 

com alto desempenho, segurança e gerenciamento. Pode-se afirmar que é o 

concorrente direto do VMware. O Red Hat Enterprise Virtualization é uma solução 

baseada no kernel de máquina virtual (KVM) e utiliza tecnologia hypervisor.  

A plataforma Red Hat Enterprise Virtualization consiste em um ou mais hosts 

e precisa no mínimo de mais um gerenciador. A máquina virtual reside em um 

hospedeiro, e toda a infraestrutura e todos seus componentes são gerenciados 

através de um sistema gerenciador centralizado. 

O gerenciador centralizado permite que os administradores tenham um 

panorama e gerenciem as máquinas virtuais. E provê também interfaces gráficas 

para administrar os recursos físicos e lógicos dentro do virtual environment 

infraestructure. 

Entre os benefícios do RHEV estão desempenho, escalabilidade, segurança, 

recursos corporativos, agilidade, entre outros. 

A SEFAZ-RJ atualmente está utilizando o VMware em seu ambiente virtual, 

mas em breve será montado um ambiente utilizando RHEV. 

A seguir um exemplo do gerenciador do sistema RHEV.  
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Figura 7 – Gerenciamento RHEV 

 

Na figura 7, observam-se os servidores, se estes estão ligados ou desligados, os 

dados do cluster, os nomes dos hosts, o ip, o uso de memória, cpu, e  de rede. Também é 

mostrado se existe consumo de recursos desses servidores.
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6 VIRTUALIZAÇÃO DO AMBIENTE SERVIDOR USANDO VMWARE 

Este capítulo apresenta um estudo de caso do ambiente da SEFAZ-RJ 

utilizando a tecnologia VMware. Será mostrado a organização da infraestrutura do 

ambiente virtual da SEFAZ-RJ. 

6.1 HISTÓRICO 

Durante os últimos 11 anos a SEFAZ-RJ vem se modernizando 

tecnologicamente para conseguir atender seus milhares de contribuintes. O 

ambiente tecnológico da SEFAZ-RJ era composto 100% por servidores físicos. Com 

o passar do tempo, viu-se a necessidade de criar um ambiente virtual com o objetivo 

de ganhar agilidade, diminuição de custo e melhorias dos serviços. Foi decidido, 

através de licitação, que seria utilizado o VMware server para a criação do  ambiente 

virtual interno. 

6.1.1 Virtualização-Ambiente VMware 

O ambiente da SEFAZ-RJ é composto por mais de 300 servidores 

virtualizados entre servidores Windows e Linux. São utilizados o vSphere Cliente 5.0 

e o VMware vCenter Server 5.0. 

O VMware vCenter oferece uma arquitetura avançada que permite que tanto 

os servidores ativos e passivos possam ser representados como entidades únicas 

dentro do Microsoft Active Directory. Isto permite que atribuam um único IP a ambos 

os servidores, tornando-os acessíveis a todo momento. Nessa arquitetura, o VMware 

vCenter Server será associado a um endereço IP virtual. Quando uma falha 

acontece, o IP virtual é direcionado para o nó ativo do VMware vCenter. A seguir o 

ambiente SEFAZ-RJ visto do gerenciador vCenter.  
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Figura 8 - Site SEFAZ-RJ. 

 

Na figura 8, estão representados os clusters que estão ligados aos servidores virtuais. Este 

grupo de cluster faz parte do ambiente de alta disponibilidade. 

 

6.1.2 Máquina Física- Ambiente Dell  

A SEFAZ-RJ adquiriu 16 servidores Blade PowerEdge M1000e dual 

processado arquitetura x86 com 2 processadores de 8 núcleos cada e mais 192GB 

de memória RAM e switches PowerConnect M6220 Layer 2/3 com 20 portas Gigabit 

Ethernet (16 internas,4 externas) com tecnologia de roteamento wire speed.   



30 

 

O PowerConnect M6220 oferece suporte a protocolos de roteamento e 

multicast da camada 3 para ajudar a reduzir congestionamentos e gerenciar tráfego 

de rede. A seguir as figuras do gerenciador das lâminas Blade e switch Dell. 

 

Figura 9 - Chassi Dell 

 

Na figura 9 encontram-se os chassis das Blades Dell que são gerenciados pelo Controller. 

O software é importante para monitorar o estado dos discos, temperatura e fontes de 

eletricidade das lâminas Blades.  
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Figura 10 - Lâminas Dell 

 

Na figura 10, são mostradas as descrições dos componentes da lâmina como a quantidade 

de memória ram utilizada, o modelo da cpu, o nome do host o sistema operacional utilizado 

entre outros. 
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Figura 11 - Switch Dell 

 

Na figura 11, estão representados os links. Os que aparecem em verde são os links que 

estão operacionais e os que estão em azul são os links não operacionais. 
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Figura 12 - Vlans Switch Dell 

 

Na figura 12, é apresentado o local onde são configuradas as Vlans do switch virtual. 

Também é mostrado o número e o estado de cada Vlan. 

 

 

6.1.3 Central de Dados -Ambiente EMC  

A SEFAZ-RJ adquiriu o EMC CLARiiON CX4 modelo 960. Essa é a quarta 

geração da plataforma de armazenamento. Esse modelo permite que sejam 

administrados grandes volumes de dados e grandes projetos de consolidação. O 
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alcance máximo de armazenamento é de 951 TB para lidar com o crescimento 

futuro. A seguir figura do gerenciamento do ambiente EMC. 

 

Figura 13 – Datastore EMC 

 

Na figura 13, estão os nomes das luns, seus identificadores, o tipo de raid, o nome do 

armazenamento dos dados, a capacidade e informação dos hosts que são gerenciadas 

pelo clarrion-cx4 EMC. 
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7 COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

 Refere-se à utilização da memória e das capacidades de armazenamento e 

cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da 

Internet, seguindo o princípio da computação em grade [1].  

A definição que o mercado está adotando é de um conjunto amplo de serviços 

que podem ser escolhidos onde, quando e como serão utilizados.  

A Computação em Nuvem tem o potencial de mudar tudo em TI, criando 

vantagens competitivas de forma inteligente, dinâmica e com custo compatível, 

aderindo de forma definitiva às necessidades do seu negócio. 

A Computação em Nuvem não representa uma tecnologia, mas um modelo 

de TI, que tem como base serviços, e não produtos, e os seguintes princípios: 

• Infraestrutura compartilhada: vários clientes dividem uma mesma 

plataforma de tecnologia, o que inclui uma mesma instância de um 

aplicativo; 

• Serviços sobre demanda: por número de usuários, transações ou a 

combinação entre vários itens; 

• Serviços são escalonáveis: depende da utilização do usuário; 

• Cobrança com base no uso: a cobrança é feita por um tarifador; 

• Diversidade: atuação em nuvens públicas e nuvens privadas de forma 

homogênea e transparente.  

7.1 MODELOS DE SERVIÇOS 

Nesse capítulo descrevem-se os tipos de serviços utilizados em computação 

em nuvem. 
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7.1.1 Software como serviço ( Saas) 

É um modelo de entrega de software no qual o software e seus dados 

associados são hospedados na nuvem e normalmente através de um thin client, 

normalmente usando um navegador web.  O SaaS é uma aplicação hospedada em 

um servidor remoto e acessada através da Internet. Um exemplo seria a Microsoft 

(Skype), o Google (Gmail) e o Yahoo! (Yahoo Mail).   

Características do SaaS: 

 Para que seja uma solução SaaS, ela deve cumprir as definições mais 

comuns aceitas pela Computação em Nuvem que são: 

• acesso à aplicação via web; 

• o usuário não é responsável por lidar com atualizações ou aplicações de 

correções no aplicativo; 

• a aplicação é entregue no modelo de “um para muitos”; 

• existência de Application Programming Interfaces (APIs) para permitir 

integrações externas. 

O SaaS pode ser dividido em duas grandes categorias: 

• linha de serviços empresariais: estas são as soluções oferecidas às 

empresas como, por exemplo, ferramentas similares à orientação dos 

negócios. 

• serviços orientados ao cliente: estes serviços são orientados ao público 

em geral em uma base de assinaturas. Frequentemente são oferecidos 

gratuitamente e suportados pela publicidade. O exemplo desses serviços 

são os jogos na internet, serviços bancários, entre outros.  

Algumas vantagens do SaaS: 
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• custos de licenciamento de softwares bem inferiores; 

• oferece uma economia em relação ao custo do software instalado, 

eliminando a necessidade de empresas instalarem e manterem o 

hardware, além de eliminar os encargos trabalhistas; 

• empresas que fornecem o SaaS têm auditorias sistemáticas e bem 

meticulosas. 

7.1.2 Plataforma como serviço ( PaaS) 

É a entrega de um ambiente de computação em camadas de soluções como 

serviço. Provê a construção de uma infraestrutura fornecendo todas as facilidades 

necessárias para suportar o ciclo de vida completo de construção e entrega de 

aplicações web e serviços totalmente disponíveis a partir da Internet. As ofertas mais 

comuns de PaaS incluem: 

• serviços de colaboração em equipe, integração e gerenciamento de estado; 

•  integração de banco de dados, persistência e gerenciamento de estado; 

• segurança; 

• serviços de hospedagem (web sites, blogs, lojas virtuais, etc.); 

• no desenvolvimento tráz as facilidades para o design da aplicação, 

controle de versão do aplicativo, os testes, a implantação final para 

utilização pelos usuários. 

Características do PaaS: 

• ambiente para desenvolver, testar, implantar e manter aplicações de forma 

integrada e escalável, para cumprir todo o processo de desenvolvimento; 

• escalabilidade, incluindo balanceamento de carga e falha; 
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• integração com serviços web e bases de dados através de padrões 

comuns; 

• ferramentas para lidar com faturamento e gerenciamento de assinaturas; 

• segurança integrada; 

• ambiente dimensionado e pronto para utilização de aplicações complexas 

(como Microsoft, SharePoint, Oracle, entre outras...). 

7.1.3 Infraestrutura como serviço ( IaaS) 

É uma opção de entregar computação em nuvem, onde a infraestrutura de 

servidores, sistemas de rede, armazenamento, e todo o ambiente necessário para o 

funcionamento são contratados como serviços. Ao invés de comprar servidores, 

software, espaço em central de dados, os clientes usam estes recursos como um 

serviço totalmente terceirizado sob demanda. 

Dentro do IaaS existem subcategorias que são fundamentais. Geralmente o 

IaaS pode ser contratado das seguintes formas: nuvens públicas, privadas e híbrido, 

que é a combinação das duas. 

• Nuvem Pública: 

As nuvens públicas são aquelas que são executadas por terceiros. As 

aplicações de diversos usuários ficam misturadas aos sistemas de armazenamento, 

o que pode parecer ineficiente a princípio. Porém, se a implementação de uma 

nuvem pública considera questões fundamentais, como desempenho e segurança, a 

existência de outras aplicações sendo executadas na mesma nuvem permanece 

transparente tanto para os prestadores de serviços como para os usuários. 
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• Nuvem privada: 

As nuvens privadas são aquelas construídas exclusivamente para um único 

usuário (uma empresa, por exemplo). Diferentemente de uma Central de Dados 

privados virtuais, a infraestrutura utilizada pertence ao usuário, e, portanto, ele 

possui total controle sobre como as aplicações são implementadas na nuvem. Uma 

nuvem privada é, em geral, construída sobre uma central de dados privados. 

• Nuvem híbrida: 

Nas nuvens híbridas temos uma composição dos modelos de nuvens públicas 

e privadas. Elas permitem que uma nuvem privada possa ter seus recursos 

ampliados a partir de uma reserva de recursos em uma nuvem pública. Essa 

característica possui a vantagem de manter os níveis de serviço mesmo que haja 

flutuações rápidas na necessidade dos recursos. A conexão entre as nuvens 

públicas e privadas pode ser usada até mesmo em tarefas periódicas que são mais 

facilmente implementadas nas nuvens públicas, por exemplo. O termo computação 

em ondas é, em geral, utilizado quando se refere às nuvens híbridas. 

Características do IaaS: 

• recursos são contratados como um serviço; 

• pode ter um custo variável pelo uso ou definido de forma prévia; 

• alta escalabilidade com rapidez e eficiência; 

• monitoramento e gerenciamentos avançados. 

7.2 NUVEM SEFAZ-RJ 

A Secretaria Estadual de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro tem um 

grande desafio para os próximos anos, que é a criação de uma nuvem para atender 

seus usuários. Será provavelmente uma rede social coorporativa parecida com as 
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redes sociais atuais em termos de funcionalidades mínimas. Regras próprias terão 

de ser seguidas como: 

• perfil coorporativo com capacidade para os usuários administrarem as 

informações que desejam dentro do seu perfil, a ser definido pelos 

colaboradores do projeto; 

• o usuário gerenciará também no seu perfil sua rede de contatos, grupos 

de trabalho, atualizações de informações nas comunidades de trabalho 

que participa, comentários, mensagem direta, aviso de aniversariantes dos 

seus contatos, bate papo entre outros; 

• o desafio será grande e complexo, pois irá necessitar da colaboração de 

todos os setores internos da SEFAZ-RJ. 

7.3 BENEFÍCIOS DA NUVEM 

 Com a implantação da nuvem em uma empresa, haverá grandes melhorias, 

serão descritas a seguir: 

• econômico: reduz drasticamente o seu custo e seu capital de trabalho que 

se transforma em despesa operacional. Não existe uma regra para 

comprar uma única vez, sendo possível adquirir somente produtos e 

serviços sob demanda; 

• independência: há uma independência do dispositivo e da localização, o 

que permite aos usuários acessar os sistemas de qualquer lugar do 

planeta utilizando a internet; 

• plataforma multiusuário: os recursos são compartilhados através de uma 

quantidade grande de usuários, permitindo a centralização da 

infraestrutura em áreas de baixo custo como eletricidade, pessoas, etc; 
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• confiabilidade: inclusão de redundância nos sites, criando a capacidade de 

recuperação imediata em qualquer eventualidade; 

• escalabilidade: os recursos são provisionados de forma instantânea, em 

tempo real, sem a necessidade de intervenção manual; 

• sustentável: com a melhor utilização dos recursos, tem-se uma economia 

grande de eletricidade. 
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8 MIGRANDO PARA NUVEM 

 Quando se fala em virtualização, precisa-se definir vários termos extras. 

Existem grandes quantidades de produtos no mercado que fazem as mesmas 

coisas, mas de maneiras diferentes. 

 A virtualização pode ajudar as empresas a aumentar o valor dos 

investimentos em TI, diminuindo a quantidade de hardware, consumo de energia, e 

o custo e a complexidade do gerenciamento de sistemas de TI. 

   O maior desafio é saber quais aplicações precisam migrar e decidir o que não 

vai ser migrado para nuvem. Por exemplo, migram-se os dados em servidores de 

outras pessoas? Nesse caso, a decisão parte do cliente em decidir quais dados 

devem ser enviados para nuvem. 

 Se estiver usando a nuvem de SaaS ou PaaS, deve-se avaliar quais 

aplicações serão mais adequadas para manutenção na nuvem. Não se colocará 

aplicações de missões críticas na nuvem. 

Depois que as aplicações forem migradas para nuvem alguns testes deverão 

ser realizados para verificar se o valor pago pelo cliente está correto. A seguir será 

mostrado o que deve ser testado:  

•  velocidade com a qual se conecta ao vendedor da nuvem; 

• tempo de exclusão do armazenamento de dados na nuvem. Esse tempo 

não pode ser demorado; 

• tempo de leitura do armazenamento de dados. Tempo que se leva para ler 

os dados na nuvem; 

• latência: a quantidade de latência de quando um aplicativo está pronto 

para ser utilizado; 
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• tempo de latência: qual a lentidão do sistema. 

Na maioria dos casos as empresas que fornecem serviços de nuvem 

oferecem ferramentas para testar as aplicações. Caso isso não aconteça existem 

ferramentas livres para fazer esses testes como o hyperic, nagios entre outras.[1] 

Algumas aplicações são muito utilizadas na nuvem, como Apple Mobile, 

Google Docs, Adobe Acrobat entre outras. 

A maior desvantagem da computação em nuvem está relacionada à 

segurança. O desafio mais visível a ser enfrentado é saber aonde a informação se 

encontra armazenada. A privacidade e integridade das informações são então itens 

de suma importância, pois, especialmente em nuvens públicas, existe uma grande 

exposição a ataques. É importante ter um serviço de criptografia bem robusto para 

evitar que os dados sejam furtados. 
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9 TI VERDE 

Atualmente existe uma grande preocupação com a preservação do meio 

ambiente, e isto tem mobilizado principalmente grandes empresas a repensar seus 

processos, adotando práticas sustentáveis aos seus negócios com o compromisso 

de agredir menos o meio ambiente. 

A adoção destas práticas tem sido vista fortemente no mercado de TI, e hoje 

o uso de soluções baseadas em Computação em Nuvem é um grande exemplo de 

responsabilidade com o meio ambiente, pois contribuem com a redução no consumo 

de energia elétrica, emissão de gás carbônico e diminuição de lixo eletrônico. 

Devido à alta complexidade e variedade de serviços em informática e ao 

baixo custo de hardware, a infraestrutura de TI nas empresas está aumentando 

rapidamente, e para atender esta demanda gestores de TI estão investindo na 

compra de equipamentos sem planejamento para suprir estas necessidades, ou 

seja, adquirindo novos servidores e desktops. 

Cada novo servidor colocado dentro do Data Center aumenta a necessidade 

de refrigeração do ambiente e consequentemente de energia elétrica. A potencia da 

fonte de um servidor fica entre 700W e 1100W, e estes servidores geralmente 

possuem duas fontes redundantes. Com isso um Data Center com muitos servidores 

físicos gera um alto consumo de energia e grande dissipação de calor. Estes 

servidores ficam a maior parte do tempo com o processamento entre 5% e 15%, e 

os discos rígidos, geralmente dois ou mais por equipamento, ficam 100% do tempo 

em atividade.  Por isso estes servidores estão subutilizados e tendo um desperdício 

de energia. Com a virtualização é possível colocar vários servidores virtuais em um 

servidor físico utilizando melhor seu hardware, com isso possibilitando um enorme 

ganho em energia. 
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A virtualização de servidores é uma tecnologia que tem como foco principal a 

redução do número de servidores físicos, contribuindo com a economia e eficiência 

energética no Data Center, pois vários servidores podem ser virtualizados e 

colocados em servidores físicos, sem a perda de processamento. 

Uma economia importante é a diminuição do espaço físico, quanto menos 

servidores físicos estiverem dentro de um Data Center, menores serão suas 

dimensões, economizando com refrigeração. Segundo o blog “Olhar Digital”, 

algumas empresas estão reavaliando seus projetos de aumentar a dimensão de seu 

CPD. Com a virtualização, o tamanho dos Data Centers está diminuindo para menos 

da metade, gerando economia com refrigeração. 
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10 CONCLUSÃO 

 O propósito desse trabalho foi mostrar os conceitos, as melhores práticas, as 

tecnologias de virtualização e as novas definições sobre Computação em Nuvem 

empregada no ambiente SEFAZ-RJ e no ambiente privado.  

Hoje o grande desafio das empresas privadas e públicas está em criar um 

ambiente estável e competitivo de virtualização devido às grandes demandas 

exigidas do mercado. No ambiente SEFAZ-RJ, as demandas são os contribuintes, 

funcionários e secretarias governamentais.  

Com o crescimento do Brasil de uma forma geral, a SEFAZ-RJ precisa investir 

cada vez mais em novas tecnologias por ser uma secretaria responsável pela 

arrecadação de bilhões de reais. Para melhorar sua arrecadação estão sendo 

investidos milhões de reais em treinamentos, novos sistemas, virtualização e 

computação em nuvem. 

O ambiente virtual trouxe vários benefícios para SFEAZ-RJ: maior capacidade 

de processamento nos servidores; facilidade em criar servidores; alta 

disponibilidade; menor custo em equipamentos; gerenciamento centralizado; suporte 

e manutenção simplificados; economia de espaço físico; compatibilidade total com 

as aplicações; e utilização de uma VM como ambiente de desenvolvimento. Tudo 

isso possibilita testes em sistemas operacionais distintos e por prover um ambiente 

isolado, evitando que falhas ocorram na configuração e/ou execução, vírus 

danifiquem o hardware da máquina, escalabilidade, e melhores práticas para 

backups, entre outras. 

Quando se planeja mudar para uma solução em nuvem, existem boas 

maneiras de fazer a mudança para garantir uma ótima experiência, entre elas: 
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treinamento de pessoal técnico, e fazer com que as pessoas entendam os 

propósitos das mudanças.  

A computação em nuvem é um caminho sem volta onde as empresas e os 

órgãos públicos terão que se adequar rapidamente às novas realidades de mercado. 

Por fim, foi visto no decorrer do trabalho que os métodos de virtualização 

utilizado na SFEAZ-RJ são bem interessantes e vêm dando muito certo. 
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