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SUSTENTABILIDADE EM COMPUTAÇÃO EM NUVEM: IMPLANTAÇÃO DE UMA 
INFRAESTRUTURA EUCALYPTUS E DESENVOLVIMENTO DE UMA 
FERRAMENTA DE CÁLCULOS DE VANTAGENS ECONÔMICAS E 

ECOLÓGICAS. 
 

1. RESUMO 
 

A Computação em Nuvem, um termo ainda em ascensão no mercado, surge 

para transformar completamente o modo como as empresas empregam e adquirem 

os recursos da tecnologia da informação. Esta tecnologia surge como uma solução 

econômica e sustentável para várias empresas, pois grande delas já está investindo 

em seu departamento de TI visando a redução do impacto ambiental e custos com 

aquisições de equipamentos. Utilizando essa infraestrutura tecnológica, esta 

pesquisa propõe a implementação de uma nuvem híbrida Eucalyptus Open Source 

para permitir que alguns usuários consigam através de um terminal cliente conectar 

a uma instância com um sistema operacional configurado. Como ferramenta de 

auxílio, é proposto o desenvolvimento um software que possibilitará a emissão de 

relatórios de comparações dos impactos econômicos e ambientais gerados por 

computadores convencionais (desktops) e com a utilização de thin client em uma 

infraestrutura Eucalyptus. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

O principal objetivo desse projeto é implementar uma nuvem híbrida através 

do sistema de infraestrutura Eucalyptus Open Source, possibilitando que  uma ou 

mais instâncias sejam habilitadas e permitam que os usuários, com sua respectiva 

senha de acesso, possam desfrutar dos aplicativos básicos utilizados no cotidiano e, 

consequentemente, armazenar seus documentos pessoais. 

A tecnologia de Computação em Nuvem promete modificar totalmente a 

maneira e a entrega da computação nos próximos anos, principalmente a 

transferência de infraestrutura tecnológica para empresas terceirizadas, por meio de 

um processo de remuneração denominado pague-pelo-uso. Os serviços fornecidos 

na plataforma de nuvem tem um sistema de cobrança nos mesmos moldes das 
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contas de energia, água ou gás, através de um “medidor” do quanto a empresa ou 

usuário utilizou de cada tipo de serviço (TAURION, 2009). 

Três diferentes modelos de serviços podem ser encontrados em Computação 

em Nuvem (Velte, Velte, Elsenpeter. 2011). São eles: Software como Serviço (Saas), 

Infraestrutura como Serviço (Iaas) e Plataforma como Serviço (Paas). No Saas os 

aplicativos são oferecidos como serviços por provedores e acessados através do 

navegador, não sendo necessário instalar qualquer coisa no computador do 

consumidor (NIST, 2011). O Iaas tem a capacidade de oferecer uma infraestrutura 

de processamento e armazenamento como serviço (NIST, 2011). No Paas há a 

disponibilidade de uma plataforma de desenvolvimento, teste e execução de 

aplicativos que serão executados e disponibilizados na nuvem, usando linguagens 

de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportadas pelo provedor. 

(NIST, 2011).  

Segundo Veras (2012), os modelos de implantação em nuvem podem ser 

divididos em: Nuvem Privada(uma infraestrutura que a maioria das vezes os serviços 

serão utilizados pela própria organização, não estando publicamente disponíveis 

para uso geral), Nuvem Pública (é disponibilizada para o público em geral através do 

modelo pague-por-uso, pode ser gerenciada e operada por qualquer organização 

que conheça sobre a utilização do serviço), Nuvem Comunitária (é compartilhada 

por diversas empresas, sendo uma comunidade específica de organizações que 

possuem os mesmos interesses em comum, tais como missão, requisitos de 

segurança, política e considerações de flexibilidade) e Nuvem Híbrida(é composta 

de duas ou mais nuvens que permanecem como entidades únicas, porém ligadas 

através de tecnologias proprietárias ou padronizadas, permitindo a portabilidade de 

dados e aplicações). 

Neste modelo totalmente orientado a serviços, tornou-se necessário criar um 

acordo de nível de serviço (SLA), que seria nada mais do que um contrato entre os 

fornecedores e consumidores, em que o consumidor relatará todos os ativos que 

serão hospedados e o fornecedor terá que cumprir com alguns requisitos para 

garantir total segurança sobre esses dados (TAURION, 2009).  

Um dos principais motivos para a migração para esse novo conceito são as 

vantagens proporcionadas para usuários finais e, especialmente aos corporativos, 

comportando os seguintes aspectos: a extinção de custos de manutenção, 
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atualizações, licenças e suporte (VERAS, 2012). Isso possibilitará à empresa uma 

grande economia nos gastos com eletricidade, espaço físico e refrigeração de 

Datacenters não prejudicando o meio ambiente e se tornando um modelo 

sustentável, atendendo aos objetivos principais da TI Verde, que é a soma de 

economia de energia com gestão de recursos desde as cadeias produtivas, e todo o 

ciclo que vai da extração de matéria-prima até o final da vida útil do equipamento, 

incluindo o seu descarte (ISACA, 2011). 

 

3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVOS GERAIS 

Configurar uma nuvem híbrida no sistema de infraestrutura Eucalyptus Open 

Source, para explanar as vantagens econômicas obtidas e os impactos ambientais 

que podem ser evitados com a utilização de computação em nuvem e virtualização. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desenvolver um software com a linguagem de programação JAVA e uma base de 

dados usando o SGBD MySQL. 

• Possibilitar o acesso via thin client a um servidor virtualizado na nuvem híbrida. 

• Realizar a monitoramento real de energia dos principais equipamentos de um 
setor de TI de uma empresa. 

• Demonstrar para as empresas e a sociedade as possibilidades da redução dos 
custos com energia, manutenção e novos espaços físicos provenientes de 
investimentos em Computação nas nuvens e virtualização. 

• Orientar as empresas e a sociedade sobre os impactos ambientais que podem ser 
evitados com esse novo conceito e a importância da responsabilidade 
socioambiental; 

• Desenvolver um software com uma interface homem-máquina simples, ou seja, 
para que o usuário tenha facilidade em operar o sistema. 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 ESBOÇO DO SOFTWARE 
 

Primeiramente, antes de qualquer desenvolvimento, tornou-se necessário 

realizar a engenharia de software, consistindo na escolha da melhor estratégia pra o 

processo de desenvolvimento da ferramenta proposta. Nesse processo, foram 

desenvolvidos três diagramas que tiveram como objetivo mostrar como o software 

deveria trabalhar após sua implantação.  

Os diagramas desenvolvidos foram: diagramas de classes, de atividades e 

caso de uso, sendo o diagrama de classe o diagrama central da modelagem 

orientada a objetos permitindo visualizar todas as classes presentes no projeto e 

seus relacionamentos. O desenvolvimento dos diagramas ocorreu através da 

Linguagem de Modelagem Unificada (UML) e a ferramenta utilizada para esse 

processo foi a Jude Community, devido à eficiência e facilidade de uso que ela 

proporciona. 

Para elaborar a modelagem do banco de dados do software foi utilizada a 

ferramenta Erwin Data Modeler que oferece um número de funcionalidades que 

ajuda na modelagem dos objetos de base de dados e através dele é possível gerar 

um script compatível com vários softwares. 

Para o desenvolvimento do software foi utilizado o programa Netbeans IDE 

7.2 e linguagem de programação Java. A escolha da linguagem Java deveu-se às 

grandes vantagens que ela proporciona, dentre elas: a tecnologia Java é gratuita; a 

linguagem é orientada a objetos, o que torna mais rápida a atividade de 

programação e manutenção de sistemas de informação; e uma característica 

importante é a portabilidade, em que o mesmo código Java roda em diversas 

plataformas.  

A última etapa a ser realizada, mas não menos importante, foi a etapa de 

testes utilizando, com a autorização, uma empresa modelo. Essa etapa é de 

extrema importância para se realizar possíveis correções e verificar as falhas desta 

etapa de desenvolvimento. Segundo Barbosa e Silva (2010) o foco principal no 

desenvolvimento do software deve ser a usabilidade, que é composta por alguns 

fatores como: facilidade de aprendizado, facilidade de recordação, eficiência, 
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segurança no uso e satisfação do usuário. Cabe destacar que esses fatores foram 

considerados durante o desenvolvimento do software descrito. Os resultados desta 

pesquisa, que incluem a modelagem e a implantação do software estão descritos 

com mais detalhes nas seções 5 e 6. 

 

4.2 MONITORAMENTO DE ENERGIA E EMISSÃO DE GASES 

Para esta etapa foi primeiramente feita uma pesquisa bibliográfica, que tinha 

como objetivo encontrar um aparelho que conseguisse medir a quantidade de 

energia gasta por cada equipamento de um setor de TI. 

O aparelho encontrado e que foi utilizado para o monitoramento, é o modelo 

CM120 da OWL. Trata-se de um aparelho wireless (sem fio) que possui um sensor 

transmissor e um receptor. Sua funcionalidade é medir a energia de aparelhos 

eletroeletrônicos e eletrodomésticos e pode ser usado em uma rede elétrica em 110 

ou 220 volts. A Figura 1 ilustra o aparelho receptor OWL e uma representação da 

interface gráfica do software OWL. 

 
                                     Figura 1 - Aparelho Receptor OWL                        

                                Fonte: OWL (2013). 
 
O sensor do transmissor é colocado apenas no cabo a ser monitorado, não 

tendo a necessidade de abrir qualquer cabo ou circuito, ou utilizar qualquer tipo de 

ferramenta, tornando muito mais simples a instalação e operação do medidor de 

consumo. Portanto, esse sensor será conectado ao transmissor sem fio, que captura 

as informações medidas e são enviadas ao receptor que estará conectado ao 

computador via porta USB. A distância entre esses aparelhos deve ser de no 

máximo 30 metros sem a presença de obstáculos e com paredes no máximo uns 20 

metros.  

O objetivo de utilizar esse aparelho de medição não é somente para verificar 

o quanto foi gasto com energia, mas também consegue nos informar a quantidade 

de emissão de gases emitida pelo aparelho. 



 

6 
 

 

4.2 CONFIGURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EUCALYPTUS 

Para a instalação do sistema de infraestrutura em nuvem Eucalyptus foi 

utilizado um computador com as configurações demonstradas na Tabela 1:  
Tabela 1 - Computador para Instalação da Eucalyptus 

Notebook Dell Vostro 3550 Processador Intel Core i5 3230M 2.6 

GHZ, HD 500GB e memória de 4GB 

Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

Primeiramente será necessário instalar nesse notebook o sistema operacional 

Linux CentOS na arquitetura de 64 Bits. Logo após a instalação da distribuição do 

Linux é necessário fazer o download e instalação do Eucalyptus. O sistema 

Eucalyptus gerencia a criação de instâncias, ou seja, a criação de máquinas virtuais 

a partir de uma imagem do sistema operacional. A Figura 2 ilustra os sistemas 

operacionais que são suportados:  

 
                            Figura 2 - Sistemas Operacionais Suportados na Eucalyptus    

                       Fonte: Eucalyptus (2013). 
 
Neste projeto foi utilizado o sistema operacional Windows Server 2008 R2 

para a instalação em uma instância virtualizada na nuvem Eucalyptus. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Entre os diagramas desenvolvidos, o diagrama de caso de uso, representado 

na Figura 3, tem como objetivo demonstrar o que cada ator do software 

(administrador e o consultor) terá permissão para realizar. Cada um desses atores 

possui acesso à atividades específicas. O diagrama demonstra que para ambos 

utilizarem o software é necessário, primeiramente, se identificar. O administrador é 

responsável pelos casos de uso: Cadastrar Empresa, Cadastrar Consultor, 
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Cadastrar Usuário, Configurar Sistema e Visualizar Relatórios. Ao consultor é 

permitido: Cadastrar Empresa, Preencher Diagnóstico e Exibir Relatórios. 

 
                             Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso. 

                        Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

Após a elaboração dos diagramas, foi desenvolvida a modelagem do banco 

de dados do software. A principal entidade do software é “Diagnóstico”. Serão 

armazenadas informações como: o consultor responsável, a empresa solicitante do 

diagnóstico e todos os custos relacionados.  

 
                        Figura 4 - Diagrama de Entidade e Relacionamento. 

                   Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 
 

O objetivo de se armazenar essas informações dessa forma, conforme mostra 

a Figura 4, consiste em um controle claro do funcionamento do software, onde será 

possível gerar relatórios e consultas de dados. 

Na etapa da infraestrutura Eucalyptus, após a máquina virtual ser instanciada, 

tornou-se necessário criar contas de usuário no sistema de infraestrutura Eucalyptus 

e no Windows Server 2008, para que o usuário, através do thin client, consiga 

utilizar o sistema operacional e tenha à sua disposição alguns aplicativos básicos 

usados no dia a dia, como demonstrado na Figura 5.    
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                             Figura 5 - Tela de Login do Usuário 

                        Fonte: Eucalyptus (2013). 
 

Cada usuário terá o seu perfil no servidor e seus documentos e arquivos 

pessoais estarão armazenados com maior segurança. A finalidade é demonstrar as 

vantagens de economia com espaço físico, economia em aquisição de servidores e 

novos computadores e a economia de energia adquirindo essa infraestrutura de 

trabalho. 

 
6. RESULTADOS 

 

Os testes realizados nesta investigação a partir do software desenvolvido 

indicam vantagens econômicas e ambientais que a tecnologia de computação em 

nuvem e a virtualização podem trazer para a sociedade. A Figura 6 demonstra que o 

total de energia gasta e a quantidade de emissão de dióxido de carbono, utilizando o 

thin client é aproximadamente 83,75% menor comparada com os computadores 

convencionais.  

 
                     Figura 6 - Gráfico de Economia de Energia e Emissão de Gases. 
                     Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

A tela principal do software representada pela Figura 7, possui menus que 

permitem o acesso a todas as telas de cadastro, à tela do preenchimento do 
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diagnóstico e à tela de relatórios. Visando facilitar a usabilidade do software e 

permitir que o usuário encontre de maneira mais prática e rápida o que deseja os 

botões foram representados por ícones com as respectivas legendas. 

 
                   Figura 7 - Tela principal do Software 
                   Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 

 

Através do software e dos relatórios emitidos, o consultor demonstrará para 

todas as empresas, quais as vantagens de estar migrando para a tecnologia de 

Computação em Nuvem. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É de extrema importância ressaltar que esse software terá um papel 

significante e servirá de auxílio para as empresas na tomada de decisão para a 

migração para a tecnologia de Computação em Nuvem. Essa ferramenta ajudará o 

consultor a simular o ambiente de trabalho em uma empresa, analisando as 

mudanças na infraestrutura e a quantidade de estações de trabalho que serão 

utilizadas. 

Espera-se que esse projeto traga diversas contribuições, entre elas: os 

benefícios econômicos para as empresas com a aquisição da tecnologia em nuvem 

e virtualização e o benefício para a sociedade com a diminuição dos impactos 

ambientais causados antes pela aquisição de novos equipamentos físicos, assim, as 

futuras gerações terão um meio ambiente mais sustentável e mais saudável para 

sua convivência. 
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