
Virtualização: uma 
realidade flashback

 virtualização é um recurso que permite que 
sistemas  operacionais  sejam  "simulados" 
dentro  de  um  outro  sistema  operacional. 

Esse tipo de prática começou em tempos passados, 
quando  computadores  ainda  eram  elementos 
pertencentes a uma ciência limitada pelas paredes de 
grandes centros de pesquisas. Com o passar dos anos, 
o  artifício  da  virtualização  quase  que  desapareceu, 
retornando nos dias atuais.

A

Este artigo mostrará como a virtualização é utilizada, 
atualmente,  tanto em servidores de rede, como em 
máquinas de usuários comuns.

A HISTÓRIA DA VIRTUALIZAÇÃO
A virtualização é  uma técnica criada  na década  de 
1960. Naquele tempo, os computadores eram grandes 
e  com  muitos  recursos  para  a  época.  Assim,  era 
necessário  dividir  os  seus  recursos  para  que  o 
equipamento não ficasse ocioso. Esses computadores 
eram  conhecidos  como  mainframes.  A  IBM,  por 
exemplo,  na  sua  linha  de  produção,  utilizou  a 
combinação mainframe / virtualização por mais de 30 
anos seguidos. Um exemplo notável foi o S/370, que 
pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 - O IBM S/370

Fonte: [KUNKLER, ?]

O S/370 (ou  System 370) foi anunciado em 1970 e 
vendido por cerca de 1 milhão de dólares a unidade, 
que  na  verdade  era  um  conjunto.  O  sistema 
operacional VM foi desenvolvido, também pela IBM, 
para operar com esse computador. Com isso, os seus 
recursos  poderiam  ser  melhor  aproveitados,  em 
várias máquinas virtuais.

Com o passar dos anos, a técnica de virtualização foi 
sendo aprimorada e, atualmente, até mesmo desktops 
de  usuários  podem  utilizá-la  para  executar  outros 
sistemas operacionais.

UM EXEMPLO DE VIRTUALIZAÇÃO
Neste  ponto,  provavelmente,  o  leitor  esteja  curioso 
para  ver  algo  concreto  e  útil  sobre  virtualização. 
Assim  sendo,  a  Figura  2  mostra  o  virtualizador 
VirtualBox,  instalado  em  um  sistema  operacional 
GNU/Linux,  disponibilizando  uma  máquina  virtual 
MS Windows 7.

Figura 2 - O MS Windows 7 virtualizado
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O PRINCÍPIO DO ISOLAMENTO PERFEITO
Um dos princípios que rege a ideia de máquinas virtuais 
é o do isolamento perfeito. Em outras palavras, máquinas 
virtuais  são  a  simulação  de  máquinas  reais  distintas. 
Assim,  em um sistema operacional,  poderemos  iniciar 
várias  máquinas virtuais  diferentes  e  cada uma deverá 
ser  perfeitamente  isolada  de  todas  as  outras.  Em 
consequência,  não  poderá  haver  por  parte  de  uma 
máquina,  acesso  à  área  de  disco  ou  de  memória 
utilizadas por  outra máquina  virtual  ou mesmo a  real, 
também  conhecida  como  hospedeira.  Então,  a 
comunicação  entre  máquinas,  assim  como  no  mundo 
real, se dará via rede.

POR QUE VIRTUALIZAR?
A  virtualização  oferece  diversas  vantagens.  Algumas 
delas:

• Reduzir a quantidade de máquinas utilizadas.

• Aproveitar melhor um hardware potente.

• Diminuir os custos com hardware.

• Eliminar o hardware não confiável.

• Diminuir o gasto com energia elétrica.

• Diminuir o calor produzido pelas máquinas.

• Obter mais espaço físico.

• Utilizar um sistema operacional dentro de outro.

A redução da quantidade de máquinas utilizadas se dará, 
principalmente, no caso de servidores de rede, uma vez 
que será possível  agrupar várias  máquinas  virtuais  em 
poucas máquinas reais. Neste ponto será essencial que o 
programa de virtualização siga corretamente o princípio 
do isolamento perfeito.

Muitas vezes, precisamos estabelecer um serviço de rede 
simples,  que  necessita  de  poucos  recursos 
computacionais,  ou  seja,  processador,  memória  RAM 
etc.  Implementar  tal  serviço,  isoladamente,  em  uma 
máquina de última geração, seria um desperdício, uma 
vez  que  o  hardware  seria  subutilizado,  além do custo 
elevado  relativo  à  aquisição  de  uma  máquina  nova  e 
confiável.  Implementá-lo  em  uma  máquina  com 
hardware antigo e mais simples seria indesejável, uma 
vez que tal hardware não pode ser considerado confiável. 
A  virtualização  resolve  esse  tipo  de  problema,  pois 
divide os recursos de uma máquina real potente entre as 
máquinas virtuais.

É fácil deduzir que quando reduzimos a quantidade de 
máquinas  reais,  também  diminuímos  o  consumo  de 
energia elétrica, a produção de calor por tais máquinas e 
a necessidade de espaço físico para armazenamento. Em 
ambientes  específicos  para  servidores  de  rede,  com 
refrigeração  adequada,  é  extremamente  importante  a 
redução da produção de calor para o aumento da vida útil 
dos  condicionadores  de  ar.  Na  prática,  esses 
condicionadores também consumirão menos energia.

Quanto  a  utilizar  um  sistema  operacional  dentro  de 
outro, um usuário Windows, por exemplo, poderá querer 

aprender  Linux.  Para  tanto,  ele  poderá  criar  uma 
máquina  virtual  Linux  dentro  de  um  Windows.  Com 
isso,  não  será  preciso  gerar  partições  extras,  adotar 
sistema de dual boot etc. Este é um exemplo simples. Por 
outro  lado,  um  usuário  Linux  poderá,  eventualmente, 
precisar utilizar um sistema operacional Windows. Neste 
caso, a situação se inverte e haverá, como solução, uma 
máquina  virtual  Linux  dentro  de  um Windows.  Outra 
grande utilidade é a criação de ambientes de ensino em 
faculdades  ou  em cursos  de  informática.  Com isso,  a 
máquina real  sempre estará em perfeitas condições,  ao 
passo  que  a  virtual  poderá  ser  manuseada  livremente 
pelos alunos.

VIRTUALIZAÇÃO COMPLETA E 
PARAVIRTUALIZAÇÃO
Existem  duas  modalidades  básicas  de  virtualização:  a 
virtualização completa e a paravirtualização.

Na  virtualização  completa,  também  conhecida  como 
virtualização  total,  há  a  completa  virtualização  do 
hardware e a necessidade de uma camada intermediária 
de comunicação com o sistema operacional virtualizado. 
Poderá ser necessário o consumo de uma boa quantidade 
de recursos computacionais para manter a virtualização. 
Esta  modalidade,  geralmente,  é  utilizada  em  desktops 
para  virtualizar  sistemas  operacionais  voltados  para 
usuários  finais,  como  o  Windows  7.  A  virtualização 
completa  restringe  a  máquina  real  a  ter  uma  pequena 
quantidade  de  máquinas  virtuais  operando  ao  mesmo 
tempo.

Na  paravirtualização,  há  uma  virtualização  parcial  do 
hardware  e  o  sistema  virtualizado  consegue  acessá-lo 
diretamente  (com  alguns  limites).  São  consumidos 
poucos  recursos  computacionais  e  a  performance  é 
excelente.  Esta modalidade, geralmente, é utilizada em 
servidores  de  rede  e  permite  a  existência  de  um 
considerável número de máquinas virtuais operando ao 
mesmo tempo.

ALGUNS VIRTUALIZADORES POPULARES
Existem vários virtualizadores disponíveis. Um dos mais 
utilizados  por  usuários  comuns,  atualmente,  é  o 
VirtualBox, já mostrado na Figura 2.

O VirtualBox está disponível em duas versões: uma sob 
licença  PUEL  e  outra  sob  GPL.  A  licença  PUEL 
(Personal Use and Evaluation License) possui algumas 
restrições  que  deverão  ser  do  conhecimento  do 
utilizador.  Um  exemplo  é  a  cláusula  que  diz  que  o 
código fonte não poderá ser modificado. A outra versão, 
software livre sob licença GPL, o VirtualBox OSE (Open 
Source Edition),  não possui restrições ao uso mas tem 
menos  recursos.  Um  exemplo  é  a  falta  de  suporte  a 
dispositivos USB. No entanto, a versão OSE é perfeita 
para quase que qualquer tipo de usuário.

O  VirtualBox  pode  ser  instalado  nos  sistemas 
operacionais  MS  Windows,  GNU/Linux,  Macintosh  e 
OpenSolaris.  Ele  suporta  máquinas  virtuais  MS 
Windows (do 3.1 ao Windows 7), MS DOS, GNU/Linux, 
Solaris e OpenSolaris e OpenBSD.



A criação  de  uma  máquina  virtual  no  VirtualBox  é 
extremamente  simples.  O  virtualizador  é  intuitivo  e 
cheio  de  recursos.  Ideal  para  usuários  iniciantes  ou 
experientes.  A  Figura  3  mostra  um  VirtualBox  com 
algumas máquinas virtuais já instaladas.

Figura 3 - VirtualBox com várias máquinas instaladas

Um  outro  virtualizador  muito  popular  é  o  Xen 
(pronuncia-se  zéin), que pode ser obtido como software 
livre sob licença GPL. A grande vantagem do Xen é a 
sua  utilização  como  paravirtualizador  em  redes  de 
computadores.  O  Xen  é  leve  e  eficiente,  permitindo 
várias  máquinas  virtuais  em  uma  máquina  real  com 
pouco consumo de recursos.  Apenas como exemplo,  a 
DMZ (zona desmilitarizada, onde estão servidores para 
acesso externo à rede) do Gabinete do Comandante do 
Exército é composta por duas máquinas reais, com 8 GB 
RAM,  em  alta  disponibilidade,  sendo  uma  com  13 
máquinas  virtuais  em produção  e  a  outra  uma réplica 
pronta  para  uso.  No  entanto,  por  ser  leve  e  mais 
profissional, o Xen necessita de conhecimentos de shell 
em Linux para ser  configurado e operado.  A Figura 3 
mostra uma máquina GNU/Linux (Debian Lenny) com 
várias máquinas virtuais Xen.

Figura 4 - Virtualização com Xen

OUTROS VITUALIZADORES
Existem  diversos  virtualizadores  que  podem  ser 
utilizados em MS Windows ou em GNU/Linux. Muitos 
são  gratuitos  ou  software  livre  ou  ambos;  outros  são 
produtos  comerciais.  Alguns  deles  são  o  VMware,  o 

Qemu, o KVM e o Virtual PC. Uma lista completa pode 
ser  vista  na  Wikipedia,  no  endereço 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_platform_vi
rtual_machines.

CONCLUSÃO
A ideia de virtualização não é uma novidade de mercado. 
Faz parte de uma prática antiga que está ressurgindo com 
uma forte popularidade.

Máquinas virtuais oferecem muitas  vantagens aos seus 
usuários.  Para  usuários  domésticos  oferecem  a 
oportunidade  de  testar  ou  estudar  outros  sistemas 
operacionais,  utilizando  recursos  existentes  em  um 
sistema  operacional  conhecido.  Para  administradores 
avançados, permite a construção de servidores de rede 
independentes, agrupados em uma mesma máquina real.

Atualmente,  o VirtualBox e o Xen são, certamente,  os 
dois  elementos  mais  indicados  para  quem  pretende 
iniciar atividades no campo da virtualização.
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