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Aplicação da tecnologia Routerflow em um estudo de caso que simula o 
Funcionamento de um sistema de telefonia e seus serviços. 

 

 

Resumo 
 

O presente projeto visa apresentar e mensurar um comparativo de uma arquitetura de redes 

de computadores tradicional em relação a uma arquitetura com a aplicação da tecnologia 

Routerflow – virtualização de roteadores - considerando o indicador economia de energia 

vinculada às empresas de telecomunicação. A metodologia contempla uma fundamentação 

teórica em relação aos conceitos básicos, a estruturação das redes e posteriormente a 

avaliação comparativa com auxílio de recursos estatísticos. Espera-se como resultado 

comprovar a redução significativa no consumo de energia elétrica e a redução da 

subutilização do equipamento. 

 
Introdução 

 
O comportamento contemporâneo atribui às pessoas, independente de sexo e/ou 

idade, necessidades compulsivas de se comunicar e realizar ações fora do seu espaço 

geográfico. Hoje se conecta quase 24 horas por dia na grande rede de computadores – 

internet - por intermédio de equipamentos móveis, como celulares, tablets e tecnologias 

como servidores nas nuvens aumentando de modo significativo a aquisição de recursos 

computacionais. Para Kurose 2012 a internet representa uma rede de computadores que 

interconecta milhares de dispositivos computacionais ao redor do mundo com características 

e lógicas diferenciadas.  

Esse contexto faz com que pessoas passam muito tempo conectadas, transformando 

em alvo comercial. As empresas estão valorizando cada vez mais as negociações online e, 

até segmentos tradicionais como Enciclopédias inteiras se encontra na internet. Atualmente 

é possível navegar dentro de museus, visitar uma cidade inteira sem nunca estar presente 

fisicamente, tudo virtual. Esse cenário traz preocupações no momento da aquisição de bens 

de informática em relação a redução de gás carbono, consumo de energia ou até mesmo 

requerendo credenciais verdes de seus fornecedores.  

A computação em nuvens é um grande exemplo desse novo paradigma, para 

FOSTER 2008 um paradigma de computação distribuída impulsionado pela economia de 

escala, na qual um conjunto gerenciável do poder computacional tais como computação em 

cluster, sistemas distribuídos em geral, armazenamento e plataformas consideradas 

abstratas, virtualizadas e dinamicamente escaláveis são entregues sob demanda a clientes 

externos através da internet. A inserção desse novo paradigma possibilitou gerenciamento 



 

de equipamentos subutilizados e deu origem ao conceito de virtualização, um único 

equipamento atuando como vários. Desse conceito surge a arquitetura Routerflow propondo 

a fornecer uma plataforma de virtualização de rede que possa interoperar com redes 

legadas para tanto se faz necessário atualizar o protocolo IP. 

Estudos convergem para a idealização e mensuração de arquiteturas com o intuito 

de substituir o protocolo IP, ou seja, a instituição de uma nova rede ou Internet do Futuro. 

Nesse panorama surgem duas vertentes de estudos e discussões: a primeira denominada 

limpa (Clean Slate), que visa substituir a arquitetura atual por uma nova, totalmente 

reconstruída, e a outra chamada evolucionária (Evolutionary) que visa evoluir a atual 

arquitetura de modo a compatibilizar com a anterior.  

Esse projeto visa simular uma estrutura de redes de computadores fazendo uso do 

conceito de RouteFlow e analisar o indicador economia do consumo de energia elétrica 

comparada a uma arquitetura tradicional.   

.  

Objetivos 
 

Comparar o indicador “consumo de energia elétrica” entre uma arquitetura de redes 

de computadores convencionais em relação e uma arquitetura que faz uso da tecnologia 

Routerflow. 

 
Metodologia  

 
Devido a complexidade do projeto o mesmo está sendo desenvolvido em etapas, sendo 

elas: a) Revisão de Literatura; b) A elaboração de um cenário que simule o funcionamento 

de um sistema de telefonia envolvendo diversos serviços ofertados por essas empresas; c) 

Considerando o cenário elaborado serão estruturadas duas arquiteturas de redes de 

computadores, uma convencional fazendo uso de inúmeros roteadores e a segunda fazendo 

uso da tecnologia Routerflow; d) As arquiteturas serão monitoradas considerando o 

indicador consumo de energia elétrica e eficácia da estrutura e sobre os resultados serão 

aplicados métricas estatística e avaliação do grau de significância dos resultados obtidos; e) 

Elaboração de uma cartilha eletrônica com o intuito de esclarecer profissionais da área de TI 

na responsabilidade pela sustentabilidade de seus projetos. 

 
Desenvolvimento 

 
Gebara 2012 afirma que o Brasil anualmente desperdiça R$11 bilhões com o 

consumo de energia elétrica. Esse desperdício tem origem no agente de produção e 

estende ao consumidor final. Pequenas ações podem contribuir de modo significativo como 

a substituição de equipamentos de menor consumo a aplicações de metodologias de 



 

consumo. A tecnologia de virtualização permite minimizar esse prejuízo e além de facilitar o 

gerenciamento de recursos computacionais.  

O cenário da telefonia representa o alicerce da comunicação mundial, em alta 

expansão, faz uso da tecnologia computacional em sua total amplitude. A customização na 

utilização de equipamentos contribuirá na redução de custo permitindo a expansão dos 

serviços a novas camadas sociais. 
 

Resultados Preliminares 
 

Foi definido um cenário para uma arquitetura de duas redes LAN de um servidor e 

duas estações clientes interligadas entre si fazendo-se necessário a utilização de dois 

roteadores. Esses dois roteadores serão substituídos por um único virtualizado. O consumo 

de energia será avaliado na primeira arquitetura e na segunda mensurando estatisticamente 

as vantagens do uso de virtualização de roteadores. 
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