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Resumo: A virtualização é uma técnica que deixou de ser tendência nas corporações e passou a ser uma 

realidade no mundo da tecnologia, a mesma é utilizada para a execução de várias aplicações em um único 

hardware, auxiliando na organização e gerência do TI, reduzindo custos, amenizando o consumo de energia e 

contribuindo para um ambiente adaptável. O presente trabalho de pesquisa apresenta uma análise comparativa 

entre os ambientes físico e virtual, por meio de um estudo qualitativo, realizado em duas empresas de alto porte 

do ramo agrícola: New Agro e Agro Serra, ambas situadas na cidade de Balsas – MA. A pesquisa foi direcionada 

à virtualização de sistemas operacionais, tecnologias utilizadas nas empresas em que as mesmas usam o hyper-v 

da Microsoft como ferramenta. A pesquisa realizada demonstra a eficiência desta nova tecnologia que vem 

crescendo nas organizações, por ser uma técnica que traz inúmeros benefícios, garantindo uma alta 

disponibilidade da rede às empresas, assegurando uma economia significativa em modo geral desde os 

maquinários hardwares até a gerência de rede, apaziguando custos financeiros, economia em espaços físicos e 

em racks.  
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Abstract: Virtualization is a technique that has ceased to be a trend in corporations and has become a reality in 

the world of technology, it is used to execute several applications on a single hardware, helping in the 

organization and management of IT, reducing costs, energy consumption and contributing to an adaptive 

environment. The present work presents a comparative analysis between the physical and virtual environments, 

through a qualitative study, carried out in two large companies of the agricultural sector: New Agro and Agro 

Serra, both located in the city of Balsas - MA. The research focused on virtualization of operating systems, 

technologies used in companies where they use hyper-v from Microsoft as a tool. This research demonstrates the 

efficiency of this new technology that is growing in organizations, as it is a technique that brings numerous 

benefits, ensuring a high availability of the network to companies, ensuring a significant savings in general from 

hardware machinery to network management, calming financial costs, saving space and racks. 

Keywords: Operating systems, virtualization, economy. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, as empresas precisam cada vez mais montar serviços competitivos com 

uma boa infraestrutura de redes sem interrupções. De acordo com o crescimento da empresa 

nascem as necessidades de ampliar seus servidores, para que possam atender todas as 

demandas e se manterem competitivas com novas estratégias e disponibilidades de serviços, 

preparados para quaisquer falhas inesperadas. Para a ampliação da infraestrutura de rede é 

necessário a extensão de todo o espaço físico dos servidores, como: local adequado para 
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alocá-los, boa refrigeração - para garantir um ótimo desempenho dos equipamentos, racks e 

nobreaks que assegura a consistência de atividade dos servidores. 

O objetivo deste trabalho de pesquisa é mostrar um comparativo entre os ambientes 

físicos e virtuais, através de um estudo qualitativo em duas empresas na cidade de Balsas – 

MA: New Agro e Agro Serra. Houve uma comparação entre ambientes usados por essas duas 

instituições. Para a realização deste projeto, realizou-se uma análise nas infraestruturas físicas 

e virtuais, com o objetivo de conhecer os principais problemas, as soluções e ferramentas que 

estão sendo empregadas para este fim. 

 A virtualização de sistemas operacionais permite que um hardware possa executar 

vários sistemas operacionais iguais ou distintos de forma simultânea e isolados entre si. Para 

isto utilizam-se técnicas avançadas de abstração e emulação, sempre mantendo esforços para 

prover o máximo de segurança, desempenho e confiabilidade dos meios envolvidos. A mesma 

pode aumentar a agilidade, flexibilidade e o dimensionamento da TI e ao mesmo tempo 

permite uma economia significativa da TI com uma governança mais eficiente, através de um 

melhor suporte com uma gestão superior, (VMWARE INC, 2017). 

Este artigo irá demonstrar um comparativo de dois ambientes de gerenciamento de 

servidores: físico e virtual. Apresentará as vantagens e desvantagens de virtualizar sistemas 

operacionais, mostrando as economias e agilidades, na virtualização de sistemas operacionais, 

em uma única máquina física e os benefícios que a TI adquire ao utilizar essa tecnologia.  
 

 

2. SISTEMAS OPERACIONAIS 

 

Um SO (sistema operacional) é um conjunto de programas, ou seja, é um conjunto de 

rotinas executadas pelo processador. Tem como objetivo funcionar como uma interface entre 

o usuário e o computador, tornando sua utilização mais simples, rápida e segura. Sua principal 

função é controlar o funcionamento de um computador, gerenciando a utilização e o 

compartilhamento dos seus diversos recursos, como: processadores, memórias e dispositivos 

de I/O (entrada e saída). 

Os computadores têm um dispositivo de software denominado sistema operacional, 

cujo trabalho é fornecer aos programas do usuário um modelo de computador 

melhor, mais simples e mais limpo e lidar com o gerenciamento de todos os 

recursos mencionados. (TANENBAUM 2009, p. 2) 
 

O propósito de um sistema operacional é usar o hardware de forma eficiente. É 
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responsável por facilitar o uso do computador, modificara o exercício do sistema de 

computação conveniente, gerenciar dispositivos de entrada e saída, compartilhar recursos e 

fornecer um ambiente no qual o usuário possa executar programas. (SILBERSCHATZ, 2001) 

O Sistema operacional organiza e administra os recursos do computador que 

possibilita os usuários interagirem com qualquer outro elemento que execute ações ou tarefas, 

possibilitando dar ordens aos computadores através de uma interface gráfica, seja computador 

pessoal ou supercomputadores. A seguir serão abordados os tipos de sistemas operacionais, 

detalhando como são efetuadas as suas tarefas de execução acima do hardware e suas 

características de funcionamento. 

 

2.1 TIPOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS 

 

Os sistemas operacionais estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano de 

acordo com a necessidade de estarmos frente a um computador. O usuário procura facilidades 

de interação com os computadores e de acordo com a demanda surgem novas atualizações dos 

mesmos, seja sistema operacional para computadores comuns ou para os supercomputadores 

das empresas. Vale ressaltar que há sistemas que permitem usuários simultâneos, que são 

chamados de sistemas multitarefa. 

O sistema operacional é visto como uma camada de abstração entre o computador e o 

usuário, fornecendo facilidade e segurança ao manusear aplicativos. Atualmente existem três 

tipos de sistemas operacionais que estão relacionados diretamente através da evolução do 

hardware, os Monoprogramáveis/Monotarefas permite a realização de uma tarefa por vez, 

Multiplogramáveis/Multitarefas permite que vários programas residam de forma simultânea 

na memória e concorra pelo uso dos recursos disponíveis e os Múltiplos processadores 

caracteriza-se por possuir dois ou mais processadores interligados e trabalhando em conjunto, 

são arquiteturas que possuem duas ou mais CPUs
4
 interligadas, vários programas executando 

ao mesmo tempo, mesmo programa subdividido em partes para serem executadas 

simultaneamente em mais de um processador. (MACHADO, 2007). 

Esses tipos de sistemas operacionais estão evoluindo juntamente com os hardwares, 

estes estão em um patamar muito alto, a cada ano surgindo novos hardwares mais robustos, 

com uma capacidade de processamento alta e que necessitam de sistemas operacionais para 
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atender o desempenho dos supercomputadores. Existem técnicas que utilizam estes hardwares 

para melhor utilizar o poder computacional e também uma forma mais abrangente de 

gerenciá-los. 

 

3. VIRTUALIZAÇÃO 

 

Virtualização é uma técnica da qual permite-se que determinada aplicação de um 

sistema operacional (ou mesmo um sistema operacional inteiro) rode dentro de outro sistema, 

sendo uma solução simples para ter todos os softwares e recursos necessários em uma 

máquina só, tornando-a mais fácil de administrar. Cujo objetivo é esconder as características 

físicas e a forma como os sistemas operacionais e aplicações interagem.  

A virtualização consiste em estender ou substituir um recurso, ou uma interface 

existente por outro, de modo, a imitar um comportamento. Isso é feito por 

intermédio de uma camada de softwares responsável por transformar ações de um 

sistema A em ações equivalentes em um sistema B (isomorfismo). (OLIVEIRA, 

2010, p. 303) 

 

Por conta da constante evolução da tecnologia, há um aumento na capacidade dos 

computadores, isso ocorre nos processamentos, na capacidade de armazenamento, memória e 

taxas de transmissões maiores nas redes. Devido a esse aumento, essa capacidade em sua 

maior parte fica ociosa, causando a não utilização de todos os recursos computacionais. A 

virtualização nos proporciona uma melhor utilização desses recursos bem como economia na 

aquisição de novos equipamentos. (SILBERSCHATZ, 2001). 

Em relação da arquitetura a virtualização pode ser classificada em hypervisores de 

dois tipos: nativo e hospedado. No tópico seguinte será explanado esses tipos de arquitetura 

de virtualização como os hypervisores funcionam.  

 

3.1 TIPOS DE VIRTUALIZAÇÃO 

 

Neste tópico veremos as formas de virtualizar os sistemas operacionais, conhecendo 

os seus tipos denominados hypervisores, demonstrar como eles funcionam, as empresas 

detentoras das ferramentas e como estão instalados no hardware, levando em consideração os 

que os principais autores falam sobre virtualização. 

Existem duas formas básicas para implementar máquinas virtuais: sistema ou 

hypervisor. O monitor de máquinas virtuais é quem cria e gerenciar os ambientes, 

interpretando e emulando o conjunto de instruções entre as máquinas virtuais e a máquina real 
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(hardware). O hypervisor habilita a execução dos sistemas operacionais em um computador e 

tem como função criar máquinas virtuais e administrar os acessos dos sistemas operacionais 

convidados como recursos de hospedeiros. Entre os modelos que existem, são eles divididos 

em duas arquiteturas: hypervisor I nativo e Hypervisor II hospedado. (TANENBAUM, 2009). 

 

Figura 01: hypervisor Tipo I Nativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DEVMEDIA, 2017. 

 

Hypervisor tipo I é um termo dado para execução de softwares entre o hardware e o 

sistema operacional, sem nenhuma outra camada de software sobre o hardware. O hypervisor 

simula todo o hardware da máquina física, dando total controle sobre o processador e o resto 

do hardware. De acordo com a figura 01, o hypervisor emula todo o hardware para as VMs
5
, 

dando total controle sobre hardware e faz com que o sistema operacional execute como se 

estivesse em um hardware físico. Como exemplo, há alguns produtos que utilizam esse tipo 

de hypervisor: Hiper-v, VMWARE ESXI, XEN e o KVM (Kernel-based Virtual Machine) as 

mesmas usam Kernel Linux modificados para trabalhar como hypervisores. Tanenbaum (2007) 

relata que esse tipo de hypervisor é o próprio sistema operacional, pois é o único sistema 

funcionando no modo núcleo e é conhecido como VMM (Virtual Machine Monitor). 
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Figura 02: Hypervisor tipo II hospedado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DEVMEDIA, 2017. 

 

O hypervisor tipo II ou hospedado é uma camada de virtualização composta por um 

sistema operacional hóspede, caracterizado por executar sobre um nativo, deixando de ter 

total controle sobre o hardware, este tipo de hypervisor é utilizado como se fosse um processo 

dele, assim o mesmo torna-se menos eficiente. (OLIVEIRA, 2010). 

 Este hypervisor é diferente do hypervisor I nativo (observe a figura 02). Ele é 

instalado acima de um sistema operacional, com isso o sistema a ser virtualizado pode sofrer 

alterações ao longo do tempo, pois os recursos são limitados ao sistema operacional, esse tipo 

de virtualização entrega a máquina virtual um hardware igual ao real.  Os sistemas 

operacionais que utilizam esse tipo de hypervisor não requerem que o sistema operacional 

nativo seja substituído. Alguns exemplos de produtos que utilizam esse tipo de hypervisor: 

VMware Player/Fusion/Workstation, Parallels Desktop/Workstation, VirtualBox entre outros. 

 

4. FERRAMENTAS DE VIRTUALIZAÇÃO 

 

Atualmente, existem disponíveis várias soluções de virtualização, basta ver o 

crescimento da virtualização e o volume de investimento que as empresas fazem em 

supermáquinas. Adequando tecnologias para utilizá-las, o que leva a buscar soluções 

comerciais para essa revolução a fim de trazer o aproveitamento da capacidade de 

computação e performance. (OLIVEIRA, 2010). 
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4.1 XEN 

 

O Xen é um monitor de máquina virtual para arquitetura x86, em software livre, 

licenciado nos termos da GNU General Public License (GPL), ele faz uso do modelo de 

paravirtualização, que permite a interação do sistema hospedeiro com a camada virtual, ou 

seja, era necessário modificar os sistemas hóspedes para torná-lo consciente da existência do 

hypervisor, essa técnica melhora a sua performance. O novo Xen está na versão 7.1 trazendo 

novos recursos: migração de armazenamento off-line, gerenciamento do driver de VM, com 

capacidade de acessar mais de 128 GB de RAM para uma VM. (CITRIX INC, 2017). 

A partir da versão III, o Xen não precisou mais modificar o sistema operacional 

oferecendo uma virtualização total.  

 

4.2 VIRTUALBOX 

 

O VirtualBox é um monitor de máquina virtual que adota a abordagem de 

virtualização total, é a única solução profissional disponível gratuitamente como software de 

código aberto. Atualmente, é executado em computadores com sistemas operacionais 

Windows, Linux, Macintosh e Solaris suportando um grande número de sistema operacional 

convidados. Outra característica interessante dessa ferramenta é a montagem de imagens ISO
6
 

que permite usar uma imagem de uma distribuição Linux sem queimar um CD/DVD. 

(ORACLE, 2017). 

O VirtualBox emula um disco virtual com arquivo em formato específico, o Virtual 

Disk Imagem e contém a capacidade de ler e escrever imagens de discos virtuais VMWare 

possibilitando a inicialização a partir de uma imagem definida e criada por ferramentas da 

VMWare.  

 

4.3 MICROSOFT HIPER-V 

 

O hyper-v é um monitor de máquinas virtuais que cria e gerência um ambiente de 

computação virtual, o mesmo usa a tecnologia de virtualização do Windows Server. Ele 

fornece um ambiente de virtualização em que se pode executar vários sistemas operacionais 
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ao mesmo tempo em um computador físico e gerenciar os seus recursos (MICROSOFT, 

2017). 

O hyper-v oferece recursos para gerênciar sistemas operacionais diferentes com as 

mesmas ferramentas de gerenciamento padrão do setor. Oferece algumas características como 

suporte SMP
7
, suporte de memória, acesso aos discos, componentes de integração do Linux, 

entre outras. 

Para tentar entrar no mercado de virtualização dominado pela Citrix e a VMWare, a 

Microsoft incluiu este produto de virtualização com a função de concorrer de igual, dessa 

forma, ofereceu uma maior flexibilidade e plataformas dinâmicas, facilitando a criação de um 

datacenter ágil que permite gerir recursos físicos e virtuais.  

 

4.4 VMWARE 

 

A VMware é uma das infraestruturas de virtualização mais populares, é um software 

para virtualização de ambientes desktop e datacenter. Dividida em três categorias: 

gerenciamento e automação, infraestrutura virtual e plataformas de virtualização. O VMware 

é executado como se fosse um programa no espaço de aplicação, dentro de um sistema 

operacional hospedeiro, é responsável por abstrair os dispositivos que serão disponibilizados 

para o sistema operacional visitante. O VMware instala um driver especial que o permite 

contornar problemas de ter que suportar um amplo conjunto de dispositivos para arquitetura 

x86. (VMWARE INC, 2017). 

Entre os produtos oferecidos pela VMware encontram-se softwares que são 

plataformas de virtualização onde são executadas em um sistema operacional hospedeiro, 

como o VMware Workstation, Server, Fusion e Player e outra plataforma, VMware ESX e 

ESXI que é um sistema operacional hospedeiro, apesar de diminuir a portabilidade ele 

apresenta um melhor desempenho que os demais. 

 

4.4.1 VMWARE ESX e ESXI 

 

O VMware ESX e o ESXI são bases de criação de uma infraestrutura de TI confiável 

e dinâmica, estes hypervisores abstraem os recursos do processador, memória, 
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armazenamento e rede em várias máquinas virtuais, eles podem executar sistema operacionais 

e aplicativos não modificados. (VMWARE INC, 2017). 

O ESXI é uma arquitetura ultrafina que não depende de um sistema operacional de 

uso geral e ainda oferece a mesma funcionalidade e desempenho do ESX. O ESXI é o 

hypervisor mais recente da VMware, foi desenvolvido objetivando a simplicidade, ele cria um 

novo patamar para a segurança e confiabilidade, sua base de código menor representa uma 

“superfície de ataque” reduzida, com menos código para corrigir, pode ser integrado 

diretamente aos servidores como Dell, IBM, HP e Fujitsu-Siemens. (VMWARE INC, 2017). 

O ESX conta com um console de serviço do Linux para desempenhar funções de 

gerenciamento, como: execução de scripts e a instalação de agentes de terceiros para 

monitoramento de hardware, backup ou gerenciamento de sistemas, já no ESXI teve o seu 

console removido, reduzindo significativamente a ocupação de espaço, pois a tendência no 

ESXI é migrar o recurso de gerenciamento da interface local de linha de comando para 

ferramentas de gerenciamento remoto e se aderir aos padrões de gerenciamento do sistema 

(VMWARE INC, 2017). 

A necessidade de virtualização está se tornando cada vez maior, pois a cada momento 

os hardwares estão mais robustos e precisam de softwares que atendam seus recursos 

computacionais, que possibilita a virtualização ser uma grande tendência para as principais 

organizações e uma alternativa para a TI verde, ou seja, uma tendência mundial voltada para o 

impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente.  

 

5. AMBIENTES DA PESQUISA 

 

Para fins de comparação, a pesquisa foi realizada em duas empresas que utilizam 

virtualização a frente de seus servidores. A empresa 01 - New Agro e empresa 02 - Agro 

Serra, duas empresas que aproveitam e exploram bastante os recursos de virtualização, ambas 

utilizam o Hiper-v da Microsoft como ferramenta de virtualização em seus servidores. 

Os ambientes estudados apresentaram muitas semelhanças, e em geral, fornecem 

soluções para as necessidades que o gerenciamento de redes exige. Ainda assim, a 

virtualização apresentou uma maior economia e uma eficiência significativa no 

gerenciamento dos servidores. 

O tipo de abordagem da pesquisa foi qualitativa, onde foram realizadas, que foram 

gravadas em áudio entrevistas com os gestores de TI de ambas às empresas. Houve também a 
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aplicação de um questionário semiestruturado, com o objetivo de analisar os cenários de cada 

empresa.  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, 

(MYNAIO, 2008, p. 22). 

 

 As pesquisas foram realizadas no mês de setembro de 2017, sendo que na empresa 

01 ocorreu no dia 14 de setembro às 15:00 horas na sede da empresa com o gerente de TI. Na 

empresa 02 ocorreu no dia 02 de setembro às 09:00 horas na sede da empresa também com o 

gerente de TI. Na empresa 01 foram elaboradas algumas perguntas para maior clareza e 

abstração de dados de acordo com o apêndice A. Porém, na empresa 02 fomos debatendo o 

assunto assim como na empresa 01, mas não houve questionários elaborados, junto à 

pesquisa, os gerentes de TI assinaram um termo de consentimento exibido no apêndice B. 

 No tópico seguinte serão apresentadas as informações de cada uma das duas empresas 

visitadas que contribuíram com as informações desta pesquisa, levando em consideração 

dados da rede e um pouco de história das mesmas. 

 

5.1 EMPRESA 01 

 

A empresa 01 está instalada na cidade de Balsas – MA, atua no comércio da região a 

mais de 20 anos, iniciou como uma pequena empresa familiar e hoje está situada às margens 

da BR 230 na Av. Governador Luiz Rocha, 07, Pq. Governador Luiz Rocha, e vem se 

modernizando para melhor atender seus clientes, inovando e destacando-se. Já é uma revenda 

sólida e renomeada no mercado de insumos agrícolas, fertilizantes, sementes em geral. Atua 

no ramo do agronegócio, comercializando produtos e prestando serviços de assistência técnica 

com eficiência, garantindo ao produtor compromisso com a sua lavoura na busca dos 

melhores resultados. As informações da empresa foram levantadas através de uma das 

funcionárias, Hemly Steglich. 
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Figura 03: Fachada New Agro. 

Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

De acordo com o seu crescimento a empresa tornou-se um grupo composto por outras 

empresas que foram abertas ou adquiridas. Abrangem diferentes áreas, tais como 

DUCAMPO, Portal Sul - cargas e transporte, Sana Medicamentos – distribuição de 

Medicamentos, Cerrado Pneus – vendas de pneus e mecânica. 

 

5.1.1 AMBIENTE UTILIZADO NA EMPRESA 01 

 

 A empresa hoje possui apenas uma máquina física para todo o grupo New Agro que é 

o seu datacenter, sendo que nesta máquina física estão configurados 7 servidores virtuais 

funcionando corretamente e atendendo todas a necessidade do grupo. 
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Figura 04: Diagrama de rede  

 

 Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

 O grupo era composto por um total de 7 servidores físicos distribuídos em cada 

empresa do grupo, dessa forma com a centralização do datacenter tiveram a necessidade de 

migrar para a virtualização em razão de redução de hardware e a questão de ambiente físico 

para alocar todos os servidores, pois o espaço disponibilizado pela empresa era inadequado, 

havendo necessidade de um maior espaço para alocação dos hardwares e já assegurando 

economizar com manutenção dos mesmos. 

  A figura 04 apresenta o diagrama de rede do grupo na cidade de Balsas - MA, toda a 

rede entre as empresas do grupo que residem em Balsas são feitas via fibra, através de um 

provedor local que exerce a comunicação de dados ao datacenter. O grupo paga pelo 

transporte de tráfico de dados interligando todas as empresas via fibra eliminando latência na 

comunicação ao ERP
8
. A rede também disponibiliza uma nuvem privada de propriedade do 

grupo utilizada para armazenamento de backup do sistema, o firewall é um só, com placas de 

rede virtualizadas em que são feitas as rotas e a divisão de rede, ou seja, a segmentação da 

rede para que cada empresa não se comunique uma com as outras. Somente a máquina do 

gerente de TI é capaz de se comunicar com todas as empresas. 

 

                                                 
8
 ERP (Enterprise Resource Planning) Sistema de Gestão Empresarial. 
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Figura 05: Datacenter. 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

   A figura 05 apresenta o datacenter do grupo, ou seja, os servidores virtualizados 

utilizando a ferramenta da Microsoft hyper-v, demostra a virtualização de 7 máquinas virtuais 

em um único hardware como mostra a figura. A máquina física disponibiliza 32 GB de 

memória RAM
9
 pareada 16 GB e 16 GB, dual processada com processadores Xeon. Cada 

servidor virtualizado tem o endereço correspondente da sua empresa integrante do grupo. 

 O sistema de backup da máquina inteira é feito internamente na máquina através do 

espelhamento de HDs com o módulo de RAID
10

 1 ou localmente em uma unidade dedicada 

exclusivamente de armazenamento storage NAS de 32 terabyte usado para compartilhar os 

dados das máquinas virtuais assim como é utilizado como armazenamento, este servidor fica 

em uma única sala alocado na empresa, no qual o espaço disponibilizado é adequado com 

                                                 
9
 RAM (Random Access Memory) Memória de acesso aleatório. 

10
 RAID (Redundant Array of Independent Drives) Conjunto Redundante de Discos Independentes. 
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refrigeração suficiente para alocar esta estrutura, contendo somente os servidores citados e 

com 2 nobreaks de alimentação de energia funcionando com redundância.   

 

5.2 EMPRESA 02  

 

A empresa 02 foi fundada no ano de 1986 e hoje é uma das empresas com maior 

expressão na região do cerrado, com influência em todo o norte e nordeste do Brasil. 

Atualmente, possui em seu quadro de funcionários mais de 1.500 profissionais. 

Atua na produção de alimentos, biocombustíveis e energia renovável, gerando 

empregos e contribuindo para o bem-estar do homem no meio em que vive, produzem de 

forma integrada alimentos, energia e biocombustíveis respeitando o meio ambiente e o 

homem, gerando divisas para o Estado e para o País e remunerando acionistas e 

colaboradores, (AGRO SERRA INC, 2017). 

Figura 06: Fachada Agro Serra. 

Fonte: G1.GLOBO, 2016. 

A cede da empresa fica localizada na cidade de São Raimundo das Mangabeiras/MA, 

fazenda São José, estrada FN 001, km 38, zona rural, já a parte administrativa da empresa fica 

localizada na Av. José Sarney, s/n, setor industrial na cidade de Balsas/MA. 

 

5.2.1 AMBIENTE UTILIZADO NA EMPRESA 

 

De acordo com o gerente de TI da empresa, hoje possui 12 servidores virtuais 
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rodando em 2 servidores físicos, ambos intercalados por um cluster ligado nos servidores 

hyper- v 01 e hyper-v 02 trabalhando em conjunto de modo em que muitos aspectos sejam 

considerados como um único servidor. Por ser uma empresa de grande porte no ramo agrícola 

a demanda exige poder computacional elevado, foi informado também que no escritório 

administrativo da empresa possuem 50 computadores pessoais de uso dos funcionários e na 

fazenda onde acontece o processo geral da empresa consta em torno de 100 computadores 

pessoais. 

Figura 07: Topologia de rede da empresa. 

Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

 A figura 07 representa o diagrama de rede do escritório da empresa, observa-se a 

forma de acesso da fazenda com o escritório que é feito através de um ponto a ponto com 

rádios digitais em uma frequência privada da própria empresa, o acesso da fazenda é via TS
11

 

que passa por um firewall e acessa o datacenter. Os servidores são alocados em duas 

máquinas físicas, a estratégia foi utilizar um cluster de servidores para prover alta 

disponibilidade de serviços e por ser totalmente aderente ao conceito de virtualização. 

                                                 
11

 TS (Termina Service) Serviços de Terminal. 
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Figura 08: Servidores Virtualizados  

Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

 A figura 08 apresenta como funciona os servidores da empresa, a distribuição de 

virtualizados e os servidores físicos que estão instalados na ferramenta de virtualização, o 

Hyper-v da Microsoft que já vem atribuído no Windows Server 2008 R2, que está instalado 

nos dois servidores com configurações de 64 GB de RAM com processadores 2.4 GHz Intel 

Xeon QC de 2 sockets está sendo virtualizado 12 servidores funcionando simultaneamente 

com a virtualização nativa, ou seja, virtualização encima do hardware. A comunicação de 

dados utiliza a tecnologia SAS
12

, proveniente de equipamentos fornecidos pela Dell. De 

acordo com o gerente de TI da empresa. 

  

A virtualização é vista como um caminho sem volta, porque embora existam 

empresas que tenham capital para comprar 10, 20 ou mais servidores físicos se 

for pensar em termos de custo e a disponibilidade dos serviços, não faz sentido 

o tamanho do investimento, tendo essa tecnologia podendo ser implantada com 

um custo bem inferior e com maior disponibilidade dos serviços, além da 

grande economia que garante para a empresa e também uma maior segurança 

em termos de backups e gerência. 

 

Independentemente de serem um total de 12 servidores virtualizados encima de 

                                                 
12

 SAS Serial Attached SCSI 
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apenas 1 hardware, as máquinas mantem um desempenho considerável, mantendo uma alta 

disponibilidade para a empresa levando em conta um custo bem inferior a uma estrutura 

totalmente física. 

 

Figura 09: Consumo de memória RAM. 

 

Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

 A figura 09 apresenta o consumo de memória da máquina física no qual está rodando 

12 máquinas virtuais, no qual estão consumindo 50 GB, um total de 78% da memória física 

disponível, sobrando 22% da memória, ou seja, 14 GB. A sobra, entretanto, poderia ser usada 

com a necessidade de adicionar mais máquinas virtuais ou se necessário aumentar a 

capacidade de memória das máquinas já criadas, neste caso, é necessário a paralização da 

máquina em questão. 

 Toda essa estrutura física é alocada em apenas um rack de suporte a servidores, esses 

servidores são alimentados com 2 nobreaks trabalhando em redundância (em caso de uma 

longa queda de energia) em um ambiente físico climatizado possibilitando ao TI da empresa 

gerenciar sua rede de um único computador, sem a necessidade de mudanças de plataforma de 

gerenciamento ou mudanças de ambiente, pois a virtualização simplifica o gerenciamento do 

datacenter aumentando a produtividade, eficiência, agilidade e capacidade de resposta da TI. 
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 Segundo o gerente de TI da empresa, com a virtualização a empresa jamais passou 

mais de 15 minutos indisponível, apenas em duas ocasiões por parada programada e não 

deixando o serviço da empresa totalmente fora, um dos principais objetivos da empresa é a 

disponibilidade dos serviços e a virtualização vem garantindo o sucesso dos investimentos no 

mesmo. 

 

6. COMPARAÇÃO DOS AMBIENTES FÍSICO E VIRTUAL 

 

 Durante a análise comparativa dos ambientes foram considerados diversos aspectos 

referentes entre eles, hardwares, alimentação de energia, ambientes de rede utilizados, 

gerenciamento dos ambientes, manutenção e economia. 

 Pode-se notar uma grande diferença existente nos ambientes e suas estruturas, 

espaços e economia. O ambiente físico bem elevado ao invés do virtual, são inúmeras as 

vantagens em virtualizar os sistemas operacionais, de acordo com o gerente de TI da empresa 

02, “virtualização é um caminho sem volta”. A seguir é descrito uma lista de recursos da 

virtualização. 

 Economia em Hardware; 

 Economia de energia elétrica utilizada na refrigeração e na alimentação dos 

servidores. 

 Economia de espaço físico; 

 Facilidade para a execução de backups; 

 Gerenciamento centralizado; 

 Redução do ambiente físico; 

 Melhor gerência da rede; 

 Melhor aproveitamento do hardware com o compartilhamento do hardware entre as 

máquinas virtuais, reduzindo a ociosidade do equipamento. 

 Manutenção dos hardwares; 

 Menor custo financeiro em manter hardwares; 

 Minimiza ou elimina a indisponibilidade dos servidores; 

 Redução de custos na aquisição de equipamentos diversos: utilizando pequenos 

servidores virtuais em um único servidor mais robusto. 

 Suporte e manutenção simplificados. 
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São inúmeras as vantagens da virtualização, a cada dia vem crescendo e dominando 

o mundo da tecnologia. Hoje em dia a virtualização já deixou de ser uma tendência e passou a 

ser uma realidade nas empresas no mundo corporativo e vem trazendo inúmeros recursos e 

vantagens. 

 

Gráfico 01: Ambientes utilizados nas empresas. 
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Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

O Gráfico 01 exibe os ambientes utilizados para funcionamento das empresas, onde a 

escala de 0 a 100 apresenta a porcentagem de servidores que cada empresa contém. Na figura 

08 relata os servidores da empresa 01, no qual apresenta uma máquina física virtualizando 7 

máquinas virtuais, sendo que a virtualização está ocasionando uma economia de 63,4% para a 

empresa, porcentagem referente aos servidores utilizados na empresa. 

Já na empresa 02 essa economia supera a casa dos 70%, observa-se na figura 11 que 

são dois hardwares virtualizando 12 servidores, isso porque é feito um espelhamento de 

servidor com o cluster, percebe-se que a empresa funciona somente com 25% em hardwares 

que origina a incríveis 75% de seus servidores virtualizados. 

Outra comparação a ser informada é o consumo de energia que esses servidores 

consomem, um datacenter consome em média 612.000 watts mensais. (DOCS BRASIL TI, 

2012). 

Levando em consideração a empresa 02, os dois servidores físicos consomem em 

média cerca de 1,24 kilowatts (kWh) mensais, esses números seriam bem impressionantes 

comparando a realidade de hoje com a utilização da virtualização, com uma suposição 

eliminando a virtualização da empresa e contabilizando o consumo médio de todos os 
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servidores virtualizados como físicos, ou seja, o que a empresa consumia de energia se todos 

os seus servidores fossem físicos. Veja que a empresa possui 2 servidores físicos e 12 

virtualizados sendo um total de 14 máquinas físicas consumindo energia simultaneamente, o 

consumo de energia da empresa alcançava em média 8,56 kilowatts (kWh) mensais, um 

consumo. 

Gráfico 02: Consumo de energia datacenter. 
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Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

O gráfico 02 exibe o comparativo do consumo de energia dos ambientes físico e 

virtual, onde a escala de 0 a 100 demostra a utilização de energia dos servidores, veja que o 

ambiente virtualizado tem um consumo de 85,52 % de energia cerca de 7,32 kilowatts (kWh) 

mensais em relação a um ambiente totalmente físico, levando esses números apresentados 

para o valor que a empresa paga em dinheiro somente com o consumo de servidores.  

O valor cobrado para as indústrias é equivalente a R$ 0,56091 centavos por watts, o 

consumo dos servidores da empresa 02 com virtualização contabiliza 1.240 watts mensal, 

gastando em torno de R$ 695,52 reais por mês em energia, sem a virtualização esse valor 

seria de R$ 8.560,00 reais mensais, garantindo uma economia de R$ 7.854,48 reais mensais. 

(INC CEMAR, 2017). 

Sem a virtualização o ambiente seria totalmente diferente, apresentaria aumento de 

custos com mais equipamentos físicos para se gerenciar, nisso o custo com funcionários, 

energia como mencionado anterior e refrigeração ficaria maior e tomariam bem mais espaço 

físico e iriam existir mais dispositivos físicos instalados. Com a necessidade de mais espaço 
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físico ocasionaria a carência de racks e a falha de um software prejudicaria os demais 

serviços, energia elétrica utilizada em refrigeração e na alimentação dos servidores 

aumentaria, dificultaria o gerenciamento por se tratar de vários hardwares, e ainda afetaria a 

sustentabilidade do meio ambiente, por conta do impacto com este recurso que consumiria 

mais energia e assim haveriam mais maquinários.  

É logico que a virtualização também tem seus pontos negativos, ou seja, suas 

desvantagens tal como grande consumo em memória RAM dado que cada máquina virtual 

ocupa, uso de espaço em disco, já que é preciso de todos os arquivos para cada sistema 

operacional instalado em cada máquina virtual, um custo de processamento maior ao que seria 

sem a virtualização entre outros, no entanto as vantagens são tão grandes que ofuscam as 

desvantagens. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 As pesquisas realizadas nas empresas apresentam uma enorme satisfação em utilizar 

a virtualização a frente da maioria de seus sistemas operacionais, uma vez que é quase por 

completo a virtualização nas empresas, tendo uma totalidade de mais de 65% o uso da 

virtualização nas duas empresas. 

 De acordo com os resultados apresentados a virtualização dos sistemas operacionais 

mostrou-se ser uma técnica que oferece economia a empresa. A pesquisa realizada nos 

ambientes das empresas mostrou as vantagens que esta técnica oferece, trazendo resultados 

satisfatórios, atendendo as necessidades de funcionamento das empresas e apresentando uma 

capacidade de se ter uma grande estrutura de rede em poucos hardwares. A virtualização não 

somente minimiza ou elimina a inatividade dos servidores como também uma alta 

disponibilidade e diversos recursos ao gestor de TI permitindo uma boa qualidade de 

gerenciamento do TI. 

 Este trabalho apontou que a virtualização é uma tecnologia eficiente às empresas, 

mostrando várias ferramentas de virtualização os tipos de hypervisores sendo eles nativo e 

hospedeiro correspondente às técnicas de virtualizar os sistemas operacionais e a qualidade de 

gestão que tem o TI em utilizar a técnica. O trabalho trouxe uma análise comparativa entre os 

ambientes físico e virtual utilizado em duas empresas, ao qual ambas utilizam o hyper-v da 

Microsoft como ferramenta de virtualização, foram apresentados os resultados referente a 
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pesquisa das duas empresas, onde cada uma tem sua maneira própria de utilizar a técnica. 

 Os resultados da análise comparativa foram satisfatórios tendo em vista que a 

pesquisa foi baseada no dia a dia das empresas, de como elas trabalham e administram as suas 

respectivas redes tanto na empresa 01 quanto na empresa 02. De acordo com os resultados 

apresentados o ambiente virtualizado mostrou-se ser melhor, contendo mais eficiência em 

relação ao ambiente totalmente físico em termo de funcionamento e apresentando grandes 

vantagens administrativas ao gerente de TI e econômicas as empresas que são inexistentes no 

ambiente físico.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONARIO DE PESQUISA 

 

 

     Virtualização 

 

1. A virtualização é uma técnica que abrange um setor de alta disponibilidade do sistema e 

econômico da empresa além de facilitar a gerencia de rede e manutenção, essa foi a 

principal razão de implementar está técnica? 

2. Quando teve início a virtualização aqui na empresa? 

3. Antes da virtualização, como era sua estrutura de rede aqui na empresa ou no grupo da 

empresa? 

4. Quantos servidores físicos a empresa tinha antes de utilizar a virtualização? 

5. Quantos servidores virtualizados a empresa contém hoje em dia? 

6. Os servidores virtualizados apresenta os mesmos desempenhos que os servidores físicos? 
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7. Qual a ferramenta de virtualização utilizada na empresa? 

8. A ferramenta utilizada satisfaz as necessidades da empresa? 

9. Qual a economia que a virtualização apresentou a empresa?  

10. No processo de implementação da virtualização teve alguma deficiência em subir os 

servidores? 

11. Está satisfeito com a tecnologia? Porque? 

12. Qual a maior vantagem da virtualização no seu ponto de vista? 

13. Para o gerente de TI qual bom é ter a virtualização para se gerenciar a empresa? Porque? 

 

 

APÊNCICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Balsas, _____ de Setembro de 2017. 

 

  Senhor (a) ____________________________________________________, 

 

Por meio desta apresentamos o (a) acadêmico (a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do 8º semestre do Curso de 

Sistema de Informação, devidamente matriculado (a) nesta Instituição de ensino, que está 

realizando a pesquisa intitulada “XXXXXXXXXXXXXXXXX”. O objetivo do estudo é 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Na oportunidade, solicitamos autorização para que realize a pesquisa através da coleta 

de dados (questionário/entrevista/observação), com XXXXXXXXXXXX.  

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da 

identidade das pessoas participantes. 

Uma das metas para a realização deste estudo é o comprometimento do pesquisador 

(a) em possibilitar, aos participantes, um retorno dos resultados da pesquisa. Solicitamos 

ainda a permissão para a divulgação desses resultados e suas respectivas conclusões, em 

forma de pesquisa, preservando sigilo e ética, conforme termo de consentimento livre que será 

assinado pelo participante. Esclarecemos que tal autorização é uma pré-condição. 

Agradecemos vossa compreensão e colaboração no processo de desenvolvimento 

deste (a) futuro (a) profissional e da iniciação à pesquisa científica em nossa região. 

Nome: _______________________________ 

Cargo: _______________________________ 

__________________________________ 
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Assinatura de Autorização 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Eu____________________________________________________________ portador 

do RG. Nº __________________, CPF: ________________ aceito participar sobre a pesquisa 

e seus procedimentos metodológicos. 

Autorizo que o material e informações obtidas possam ser publicados em aulas, 

seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não deve ser identificado 

por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

As fotografias, formulários e materiais diversos, utilizados na pesquisa, ficarão sob a 

propriedade do pesquisador pertinente ao estudo e, sob a guarda dos mesmos. 

Balsas – Ma, _____ de Setembro de 2017. 

__________________________________________ 

Nome completo do pesquisado 


