
Aeficiência energética da tec-
nologia da informação e co-
municação tornou-se impor-

tante nas empresas e na administração
pública. O gargalo de custos mudou,
pois, se por um lado os custos do hard-
ware estão diminuindo, por outro, os

custos da energia estão aumentando.
Além disso, há esforços em todo o
mundo no sentido de tornar verde a
tecnologia da informação, visando,
por exemplo, a redução das emissões
de CO2. 

Os centros de dados são consumi-

dores de energia bem conhecidos e
discutidos. Em [1], Koomey relata a
duplicação do consumo de energia no
período de 2000 a 2005 dos servidores
de volume e de alto desempenho e de
minicomputadores (mid-range) nos
EUA e em todo o mundo. A energia

utilizada pelos centros
de dados e pe las redes
de computador [2] en-
contra-se na faixa de
bilhões de Euros. Em -
bora isso esteja em
grande parte relaciona-
do com os centros de
dados, pode-se esperar
uma tendência seme -
lhante para os compu -
tadores localizados fo-
ra desses locais. De
acordo com uma pes -
quisa encomendada pe -
 la União Européia em
2006 [3], os dispositi -
vos finais contribuem
com uma grande par ce -
la do aumento do con-
sumo de eletricidade. 

O elevado número
de terminais em escri -
tórios localizados fo  ra
dos centros de dados

Redução do
consumo de

energia de
computadores
de escritórios 

Os ambientes de escritório
oferecem enorme potencial 
de economia de energia, 
uma vez que os equipamentos
de computação permanecem
freqüentemente energizados
durante 24 horas por 
dia, mas subutilizados ou
mesmo ociosos durante 
boa parte desse período. 
Este artigo investiga e 
discute esse potencial 
e propõe uma abordagem 
para a eficiência energética,
baseada na virtualização de
recursos e consolidação 
de serviços.  
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— haja vis ta que normal-
mente cada funcionário
tem seu pró prio computa-
dor — con tri bui significa-
tivamente para o consumo
global de energia da tec -
no logia da informação.
En tretanto, esses ter mi -
nais de computador com
fre qüência estão su bu ti -
lizados (em termos de
carga de CPU) ou com-
pletamente ociosos (emb-
ora es tejam ligados).
Além dis so, há curtos
períodos em que os termi-
nais per ma necem ligados
sem uso, por exemplo,
quando os usuá rios estão
em reuniões, ao telefone,
duran te o ho rário de al-
moço ou pausas pa ra o
café. Além disso, os ter-
minais de escritório fre-
qüentemente per  mane -
cem ligados numa base
de 24/7 por várias razões,
como trabalhos progra-
mados para serem feitos
durante a noite (por exemplo, atualiza-
ções de segurança ou execução de back-
ups). Os computadores também são
constantemente deixados ligados por -
que os usuários precisam acessá-los re-
motamente (a partir de suas residências
ou durante trabalhos externos, como,
por exemplo, no escritório de um
cliente) para utilizar aplicações e dados
do ambiente do escritório. O acesso ao
computador permite que o usuário en-
contre seu ambiente de trabalho exata-
mente no mesmo estado em que o
deixou — até mesmo o cursor per-
manece no mesmo ponto de um docu-
mento de texto aberto. O usuário pode
precisar de acesso a contas de e-mail,
dados pessoais ou aplicações (por
exemplo, software es pe cial com aces-
so a base de dados que não está dis -
ponível fora do escritório). Afora essas
razões, alguns usuários simplesmente
esquecem de desligar seus terminais
ao deixar o escritório.  

Ao analisar 16 locais nos EUA,
Webber e outros [4] identificaram que
64% dos terminais de escritório inves-
tigados funcionavam durante a noite.
Além disso, mesmo quando em uso, os

terminais eram freqüentemente subu -
tilizados pelas aplicações típicas do
escritório (por exemplo, clientes de
e-mail, browsers ou processamento de
texto). Vale citar que terminais ociosos
(utilização de 0% da CPU) e subuti-
lizados consomem quantidade consi -
derável de energia em comparação
com computadores que são desligados,
sem proporcionar qualquer benefício
adicional. Medições feitas na Uni ver -
sidade de Sheffield em terminais tipi-
camente utilizados como computa-
dores pessoais [5] mostram que os ter-
minais ociosos de escritório  conso -
mem de 49% a 78% da energia que
precisam quando são usados intensa-
mente. 

Têm sido sugeridas diversas aborda-
gens para lidar com consumos elevados
de energia de terminais em ambientes
de escritório. As soluções vão desde a
aplicação de políticas de gerenciamen-
to de energia até abordagens central-
izadas, onde os usuários compartilham
recursos em servidores de terminais.
Em extensão às soluções de gerencia-
mento de energia e em oposição às
abordagens de servidores de terminais

com base em centros de
dados, este artigo sugere
uma combinação de ge -
renciamento de energia
com a consolidação de
serviços em ambientes
de escritório. A tecnolo-
gia-chave é a virtualiza-
ção de serviços. O ambi-
ente do escritório é virtu-
alizado com base em
abordagens par-a-par de
virtualização de sistema,
a fim de possibilitar o
compartilhamento de re-
cursos. Desta forma, o
número de computadores
que funcionam simul-
taneamente é reduzido,
enquanto sua utilização
aumenta, proporcionan-
do grande redução do
con sumo global de ener-
gia dentro do escritório,
sem diminuir significa-
tivamente a qualidade
ou quantidade dos ser -
viços prestados. 

Um ambiente de 
escritório gerenciado

Quando um usuário liga seu termi-
nal em um escritório comum, encontra
seu ambiente de trabalho usual, o qual
é designado como ambiente de área de
trabalho pessoal (PDE, de personal
desktop environment). Ele consiste,
tipicamente, de um sistema opera-
cional e aplicações, bem como dos da-
dos pessoais e configurações do
usuário. Embora sejam freqüente-
mente encontrados perfis móveis em
escritórios comuns (ver, adiante,
“Virtualização”), o PDE, como um to-
do, é fixo — isto é, associado a um
certo terminal no escritório. Quando o
PDE é ligado/desligado, o terminal
também é ligado/desligado e vice-ver-
sa. Os usuários são capazes de acessar
seu PDE localmente ou também ter
acesso remoto, de fora do escritório. 

No ambiente de escritório gerencia-
do, os PDEs são adicionalmente uti-
lizados como serviços móveis, livre-
mente deslocáveis dentro do ambiente
do escritório (entre terminais físicos),
e usados para consolidar os serviços.
Quando o usuário não utiliza fisica-
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Fig. 1 – Ambiente de escritório comum e gerenciado 



mente o terminal do escritório, seu
PDE pode ser desacoplado daquele
terminal e migrado para outro, por
razões de energia. Diversos PDEs po-
dem ser providos por um único termi-
nal. Portanto, o equipamento do
usuário não é necessariamente ligado
quando ele utiliza remotamente seu
PDE — o PDE pode ser proporciona-
do por um terminal diferente. 

A figura 1 ilustra a transição de um
ambiente de escritório comum para um
gerenciado (baseado em PDEs). Na
parte superior da figura, observa-se
que, no ambiente de escritório comum,
os PDEs e os terminais são interdepen-
dentes. Sete computadores estão liga-
dos juntamente com sete PDEs e três
equipamentos (com PDEs) estão desli-
gados. A situação é muito diferente no
ambiente de escritório gerenciado
mostrado na parte inferior da figura.
Embora o número de PDEs em oper-
ação seja o mesmo de antes, somente
quatro equipamentos estão efetiva-
mente ligados. Pode-se observar, por
exemplo, que o computador direito su-
perior suporta três PDEs simultanea-
mente.

Com base na disponibilidade dos
PDEs móveis, a eficiência energética é
atingida em três etapas:
1) No ambiente do escritório, os PDEs
descarregados são impedidos de con-
sumir recursos. Se um PDE estiver
ocioso (nenhum trabalho é realizado
em nome do seu usuário), ele será sus-
penso.
2) Os PDEs carregados são consolida-
dos em um pequeno número de termi-
nais. Se um PDE não é acessado local-
mente (o usuário não acessa fisica-
mente seu computador do escritório),
ele torna-se serviço móvel e pode ser
migrado para outros terminais para al-
cançar a consolidação.
3) Os terminais que não provêem
PDEs em operação são paralisados, a
fim de economizar energia. 

O ambiente de escritório gerencia-
do determina dinamicamente um ma-
peamento energeticamente eficiente de
PDEs aos terminais no escritório, e
inicia as migrações necessárias dos
PDEs. Esse mapeamento tem de exe-
cutar objetivos contraditórios e re-
solver um problema de otimização
bidimensional:

• O mapeamento precisa manter cons -
tantemente uma configuração válida
no ambiente do escritório, a fim de
proporcionar PDEs aos usuários con-
forme requerido. Um mapeamento é
considerado válido se: 1) todos os
PDEs estiverem localizados em seus
terminais dedicados e 2) nenhum ter-
minal estiver sobrecarregado com
PDEs. Os mapeamentos válidos per-
mitem que todos os usuários acessem
seus PDEs conforme desejado, mas
não são necessariamente otimizados
em termos de eficiência energética.
• O mapeamento precisa obter eficiên-
cia energética através da consolidação,
pela configuração ótima de termi-
nais. Um mapeamento é considerado
ideal quando utiliza o número mínimo
possível de terminais para prover to-
dos os PDEs requeridos (local ou re-
motamente) no escritório.
• O mapeamento precisa minimizar o
número de migrações dentro do ambi-
ente do escritório, pois elas são dis-
pendiosas (em termos de tráfego de
rede e interferência no trabalho do
usuário). Migrações desnecessárias
precisam ser evitadas, e os terminais
não devem ser sobrecarregados pela
rea lização de várias migrações simul-
taneamente.

A arquitetura do ambiente de es-
critório gerenciado também é descrita
e avaliada em [6].

Virtualização
A virtualização do sistema é uma

importante abordagem empregada no
ambiente de escritório gerenciado. Ela
permite a consolidação dos serviços e
é atualmente aplicada com sucesso aos
centros de dados. Ela pode ser adapta-
da aos ambientes de escritório a fim de
se obter uso semelhante e eficiência
energética dos recursos. Na virtualiza-
ção do sistema, máquinas virtuais
(MVs) são criadas a partir dos recur-
sos ociosos. Terminais de computador
completos são virtualizados, ou seja,
tudo torna-se virtual: CPUs, memória,
disco rígido e cartão de interface de
rede virtuais, entre outros. Uma MV é
uma imitação de uma máquina real, de
maneira que um sistema operacional
pode ser nela instalado sem que haja
consciência da virtualização dos re-
cursos. O software que proporciona
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má quinas virtuais é normalmente
chamado de Monitor de Máquina
Virtual (MMV) — por exemplo, VM -
Wa re Ser ver(www.vmware.com/ de/ -
pro ducts/server), QEMU [7] ou Xen
[8] — e é capaz de processar diversas
MVs simultaneamente em um único
terminal de computador. Há diversos
comandos básicos de funções geren -
ciais disponíveis para MVs: criar, des -
truir, iniciar, parar, migrar, copiar,
pausar e retomar a MV. É até mesmo
possível uma migração “ao vivo” [9].
Isso significa que um serviço numa
MV pode ser migrado para outro ter-
minal sem ser interrompido. Um PDE
pode ser encapsulado dentro de uma
MV e herdar todas as característi -
cas relacionadas a ela. Isso permite
a operação de PDEs em ambientes
com tempos de execução separa-
dos (MVs). O MMV pode disparar o
des ligamento de um terminal, se
ne cessário. Os equipamentos podem
ser acionados novamente, por exem-
plo, utilizando mecanismos para
“despertar” computadores por uma
mensagem de rede (wake on LAN,
www.energystar.gov/index.cfm?c=po
wer mgt.pr power mgt wol), a fim de
carregar novamente o sistema opera-
cional no MMV. Os PDEs podem ser
suspensos pelo MMV se estiverem
ociosos e, se necessário, retomados.
Além disso, quando estão inseridos
em MVs, os PDEs podem migrar
de terminal para terminal, sem in-
terrupção duradoura dos serviços em
execução.

Uma segunda abordagem impor-
tante de virtualização, necessária para
se obter o ambiente de escritório ge -
renciado, baseia-se na tecnologia P2P
(peer-to-peer, ou par-a-par). Inde -
pendente da rede lógica empregada
para interconectar terminais, o com-
partilhamento de recursos no ambi-
ente de escritório gerenciado é feito
de uma maneira P2P. Não há elemen-
to central que forneça recursos para
operar PDEs, como acontece na abor-
dagem cliente/servidor. Ao contrário,
todos os terminais de escritório com-
partilham seus recursos. Por con-
seguinte, métodos e princípios das so-
breposições P2P podem ser utilizados
para criar um ambiente de gerencia-
mento que interconecte terminais e
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proporcione mediação para terminais e
PDEs. As redes de distribuição de con-
teúdo P2P (por exemplo, eDonkey
(www.overnet.org) ou BitTorrent
(www.bittorrent.com)) são freqüente-
mente utilizadas para compartilhar ar-
quivos entre usuários. Esses protoco-
los fornecem diversas funções, cujo
comportamento pode ser adaptado aos
ambientes de escritório. Em primeiro
lugar, tais tipos de redes criam e man-
têm uma rede de sobreposição entre
parti cipantes, a qual permite endereça-
mento lógico de terminais, usuários e
conteúdo. Em segundo lugar, elas pos-
sibilitam a mediação de recursos e são
capazes de reunir provedores e con-
sumidores de conteúdo. Em terceiro,
tais redes adicionalmente gerenciam o

acesso a recursos, visando uma dis-
tribuição otimizada e justa destes entre
todos os usuários da rede. As so-
breposições P2P possibilitam a inter-
conexão, endereçamento e mediação
de PDEs e terminais dentro do ambi-
ente de escritório gerenciado. Elas
também possibilitam gerenciamento
de PDEs e terminais baseados em seus
estados correntes (por exemplo,
desligamento/ligação de terminais ou
PDEs).

Obstáculos à consolidação
dos serviços

Atualmente, a consolidação ener-
geticamente eficiente de serviços só é
conseguida em centros de dados, devi-
do principalmente ao fato desses ambi-

entes diferirem significativamente dos
outros em termos do desempenho pro-
porcionado e da complexidade do
gerenciamento de recursos. Quanto
mais eficiente, centralizado, homogê-
neo e controlável for um ambiente,
mais fácil pode ser aplicada a consoli-
dação dos serviços. 

A figura 2 ilustra três ambientes
diferentes. Pode-se observar que, nos
centros de dados, os equipamentos
servidores ficam muito próximos entre
si, normalmente dentro de uma única
sala, e são interconectados por uma
rede de alto desempenho. Em ambi-
entes de escritório, os terminais são
acoplados de forma solta, distribuídos
por diversas salas e tipicamente conec-
tados via Fast Ethernet. O ambiente
doméstico consiste de redes hete ro gê -
neas e menores, interconectadas atra -
vés de conexões DSL (linha digital de
assinante) assíncronas.

A consolidação de serviços (como a
feita em centros de dados) não pode
ser facilmente adaptada aos ambientes
de escritório. O hardware de servi-
dores tende a ter melhor desempenho
do que o de terminais de escritórios,
em termos de ciclos de CPU, capaci-
dade de memória e ambiente de rede.
Isto permite que os servidores em cen-
tros de dados realizem simultanea-
mente diversos serviços virtualizados
(até centenas), dependendo do número
de usuários que utilizam os serviços.
Os terminais de escritório, ao con-
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Fig. 2 – Desempenho e complexidade do gerenciamento de recursos



trário, podem realizar somente alguns
serviços virtualizados ao mesmo tem-
po. A rede de alto desempenho do cen-
tro de dados permite rápida migração
de serviços virtualizados de um servi-
dor para outro. Já no ambiente de es-
critório, a migração constitui um pro -
blema. Enquanto nos centros de dados
normalmente apenas os processos são
migrados (o sistema e dados opera-
cionais são tipicamente armazenados
na memória da rede), os PDEs têm de
ser inteiramente migrados, o que leva a
despesas gerais e indiretas consi -
deráveis, pois o sistema operacional,
dados e aplicações do usuário resultam
em vários gigabytes de dados. Essa
questão é mais detalhadamente discu-
tida na referência [10].

Além disso, o gerenciamento de re-
cursos é menos complexo nos centros
de dados em comparação com os am-
bientes de escritório. Enquanto o cen-
tro de dados é um ambiente controla-
do, onde apenas os administradores
têm acesso físico aos servidores, o am-
biente do escritório é um tanto descon-
trolado, onde os usuários podem ligar
e desligar terminais, desconectar cabos
ou mover computadores para outros
locais. Além disso, nos centros de da-
dos, os usuários utilizam seus serviços
remotamente mediante acesso à rede,
o que facilita a consolidação dos
serviços. O acesso local aos terminais,
como é típico nos ambientes de es-
critório, acrescenta duras restrições ao
gerenciamento de recursos: os
serviços utilizados localmente não po-
dem ser migrados ou consolidados.
Além disso, o acesso físico dos
usuários ao terminal no ambiente do
escritório levanta questões adicionais
de segurança. Quando os serviços são
migrados para conseguir a consoli-
dação, os funcionários são potencial-
mente capazes de copiar ou modificar
o conteúdo de outras pessoas. 

É ainda mais difícil abordar a con-
solidação de serviços em ambientes
do  mésticos [13], uma vez que eles
apre sentam menor desempenho e
maior complexidade de gerenciamento
de recursos. Nos ambientes de escri -
tório, empregam-se tipos de terminais,
sistemas operacionais e aplicações ti -
pi camente semelhantes, enquanto nas
redes domésticas o hardware e softwa -

re são heterogêneos e as aplicações e
equipamentos dependem das preferên-
cias dos diferentes usuários domésti-
cos. Os terminais de ambientes de es-
critório são tipicamente interconecta-
dos via Fast Ethernet, o que propor-
ciona comportamento simétrico de up-
load e download. Já nas redes domés-
ticas, são aplicadas normalmente
conexões DSL (com propriedades de
desempenho diferentes para residên-
cias diferentes), proporcionando, com
freqüência, menor desempenho de up-
load e download. O armazenamento de
dados é realizado de forma completa-
mente descentralizada e, geralmente,
não há recurso de armazenamento
compartilhado disponível entre os
diferentes usuários domésticos. Nos
ambientes de escritório que pertencem
a uma mesma companhia, haverá, pelo
menos, um mínimo de confiança entre
os funcionários. No ambiente domésti-
co, ao contrário, os serviços são mi-
grados entre usuários completamente
não relacionados. 

Um grande obstáculo para a conso -
lidação dos serviços em ambientes
domésticos é o custo da energia. Nos
centros de dados e ambientes de es-
critório, a energia é paga por uma úni-
ca companhia (provavelmente sob
diferentes contas de dispêndios).
Entretanto, quando os recursos são
compartilhados para consolidação en-
tre usuários domésticos, alguns usuá -
rios receberão uma conta de energia
mais elevada do que outros, sem terem
consumido mais recursos. Isso tem de
ser equilibrado pelo gerenciamento de
serviços. 

Trabalho relacionado
Há vários projetos que fornecem so -

luções de gerenciamento de energia pa -
ra ambientes de escritório, como, por
exemplo, eiPower-Saver (http://entisp.
 com/ pages/eiPowerSaver.php), Adaptiva
Companion (www.adaptiva.com/ pro
 ducts companion.html), FaronicsCore
(http://faronics.com/html/CoreConsole
 .asp), KBOX (www.kace.com/ solu tions/
     power-management.php) ou LANrev  
(www.lanrev.com/ solutions/ po wer-
 management.html). Nessas aborda-
gens, as políticas de gerenciamento de
energia são aplicadas aos ambientes de
escritório. Os terminais de escritório

74 EM ABRIL, 2011

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA    



mudam para modos de baixo consumo,
independentemente das configurações
de gerenciamento de energia específi-
cas do usuário. Além disso, mecanis-
mos são previstos para despertar ter-
minais, se necessário. Dessa forma, os
equipamentos hibernados podem ser
utilizados para trabalhos noturnos (por
exemplo, processos de backup) e uso
remoto. Entretanto, tais soluções de-
pendem da capacidade do equipamen-
to de passar para modos de baixa ener-
gia, o que, por sua vez, depende da in-
teração complexa do hardware e soft-
ware de um terminal. A abordagem
apresentada neste artigo é indepen-
dente de tal interação. Os PDEs são
suspensos juntos com sua MV, sem
serem “alertados” dessa suspensão. E
mais ainda: as soluções de gerencia-
mento de energia mencionadas foca -
lizam somente os terminais ociosos.
Além disso, a solução sugerida neste
artigo trata do consumo de energia de
computadores subutilizados em ambi-
entes de escritório.

As abordagens cliente/servidor uti-
lizam a tecnologia de centro de dados
para proporcionar serviços energetica-
mente eficientes em ambientes de es-
critório. Os ambientes de usuário (se -
melhantes aos PDEs) são providos por
servidores de terminais, e os usuá rios
podem acessá-los via estações clientes
energeticamente eficientes. Softwares
comuns de servidor de terminais são
Citrix XenApp (www.citrix.com/ Xen

 App), Microsoft Windows Server 2008
(www.microsoft.com/windowsserv-
er2008) ou Linux Terminal Server
Project (www.ltsp.org). Tais aborda-
gens, assim como a abordagem sugeri-
da neste trabalho, promovem compar-
tilhamento de recursos entre usuários
no ambiente de escritório. Entretanto,
elas baseiam-se no uso de hardware
adicional no escritório (clientes e
servidores energeticamente efi-
cientes), e os PDEs são providos de
forma centralizada pelo servidor de
terminais. Ao invés disso, a abor-
dagem aqui sugerida utiliza terminais
disponíveis em ambientes de escritório
e compartilha recursos entre eles.

Em [12, 13, 14], é discutido um am-
biente doméstico futuro virtualizado,
que utiliza a virtualização para agregar
e consolidar recursos de hardware dis-
tribuídos de usuários domésticos e, as-
sim, economizar energia. Do mesmo
modo que nos escritórios, também nos
ambientes domésticos algumas
máquinas operam em uma base de
24/7 — por exemplo, servidores de
mídia ou clientes (P2P). Esses serviços
podem ser consolidados empregando-
se diferentes técnicas de virtualização
a fim de desligar terminais não utiliza-
dos. Ao contrário da abordagem do fu-
turo ambiente doméstico, este trabalho
enfoca o compartilhamento de recur-
sos nos ambientes de escritório que
podem ser encontrados nas compa-
nhias ou na administração pública.

Enquanto, no futuro ambiente
doméstico, os serviços separados são
virtualizados (por exemplo, serviços
de codificação de vídeo ou de compar-
tilhamento de arquivos P2P) e dis-
tribuídos entre as residências, este tra-
balho sugere a virtualização dos ambi-
entes de usuários (PDEs) como um to-
do. Como uma importante conseqüên-
cia, a abordagem proposta neste artigo
contempla provimento ininterrupto e
transparente de serviços ao usuário
dentro do PDE (por exemplo, após um
PDE ter sido movido, o usuário ainda
encontra seu documento de texto aber-
to, com o cursor na mesma posição de
antes da migração). A abordagem do
futuro ambiente doméstico, ao con-
trário, não é transparente ao usuário.
Ele tem de utilizar um software espe-
cial que possibilite as migrações de
serviços previstas, e o acesso sem in-
terrupção a serviços migrados não é
possível. Ao invés disso, o resultado
de um serviço é transferido de volta ao
usuário.

Conclusões e 
trabalho futuro

Este artigo apresentou uma arquite-
tura que gerencia recursos em ambi-
entes de escritório de maneira ener-
geticamente eficiente. É sugerida a
mudança das atuais abordagens de
gerenciamento descentralizado de re-
cursos (por usuário) para uma abor-
dagem de gerenciamento centrali-
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zado de recursos (por escritório). A
solução proposta amplia as aborda-
gens de gerenciamento de energia
disponíveis e se contrapõe às soluções
cliente/servidor com base em centro de
dados. Ela explora os potenciais dis -
poníveis de economia de energia nos
ambientes de escritório mediante ge -
renciamento dos recursos com base no
comportamento dos usuários. As tec -
nologias de virtualização de recursos
(virtualização de sistema e sobre po si -
ções par-a-par) são utilizadas para sus-
pender serviços ociosos e consolidar
os serviços subutilizados em um pe-
q ue no número de terminais. A arquite-
tura sugerida é avaliada em [10, 6] e é
mostrado que pode ser alcançada mais
de 70% de economia de energia nos
ambientes de escritório sem inter-
romper significativamente o traba lho
rotineiro dos usuários.

Em um futuro trabalho, a arquitetu-
ra sugerida será refinada, juntamente
com um modelo de consumo de energia
para ambientes de escritório, ba se a do
em simulação de eventos discretos.
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