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Resumo
Os Data Centers são ambientes capazes de prover infraestrutura para suportar a tecnologia da
informação (TI) aos provedores de serviços e seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Os
investimentos neste setor crescem a cada ano e, por consequência, as exigências com relação aos a
esses ambientes também têm aumentado. Para que tenham um desempenho, o mais próximo possível
do ideal (ininterrupto) os responsáveis pela implantação e operação desses Data Centers empregam
cada vez mais recursos para gerir e controlar os riscos da indisponibilidade, bem como garantir a
segurança dos dados. Os requisitos de desempenho hoje existentes não definem de modo claro o que
esperar das instalações prediais em que esses Data Centers são instalados, diante dos diversos fatores
que podem influenciar a disponibilidade e desempenho dos Data Centers, como desastres, ataques
intencionais, erros de projetos, entre outros. Este apresenta um olhar sobre os diversos fatores críticos
para a disponibilidade e os eventos extrínsecos com potencial de gerar indisponibilidade, apresentando
uma relação mais ampla de critérios e requisitos para a classificação dos Data Centers.
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Analysis of the Causes of Unavailability in Data Centers
Abstract
The Datacenters are environments capable of providing infrastructure to support the information
technology (IT) to service providers and their customers, be they individuals or legal entities. The
investments in this sector grow each year and, consequently, the requirements of these environments
has also increased. To have a performance, as close as possible to the ideal (uninterrupted) the chief
for the deployment and operation of these Data Centers employ ever more resources to manage and
control the risks of downtime, as well as ensuring the security of data. The existing performance
requirements currently do not define clearly what to expect from pipework installations in which these
Data Centers are installed, before the various factors that can influence the availability and
performance of Data Centers, such as disasters, intentional attacks, errors of projects, among others.
This article to presents a look at the various critical factors to the availability and the extrinsic events
with potential to generate unavailability, presenting a broader relationship of criteria and requirements
for the classification of Data Centers.
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1.

Introdução

Um Data Center é uma estrutura ou parte de uma estrutura complexa, que serve para abrigar
todos os sistemas de informação da empresa armazenados em servidores, Furukawa (2012).
Atualmente os Data Centers assumiram significativa importância na manutenção e
disponibilização de serviços essenciais, seja na indústria, comércio, serviços ou governo, para
a população. A utilização de Data Centers por organizações que fornecem produtos e serviços
essenciais tem exigido destes ambientes estruturas e edificações cada vez mais eficazes, com
alto índice de disponibilidade e segurança. Toda a tecnologia da informação (TI), definida por
Figueiredo (2010), como o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para geração
e uso da informação, são abrigadas nestes Data Centers.
O Instituto Uptime, dos Estados Unidos, é uma organização fundada em 1993 com foco em
promover o aumento da confiabilidade e da disponibilidade de Data Centers. Uma de suas
principais contribuições foi a criação da classificação destes ambientes em camadas (Tiers)
que originou a norma ANSI/TIA-942 (2005). Esta norma define os requisitos para
classificação dos Data Centers, classificando-os em camadas (Tiers) de I a IV, conforme a
disponibilidade operacional oferecida pelo mesmo, contudo, não exige o estudo da influência
dos eventos extrínsecos (ataques intencionais, previsíveis e imprevisíveis) para classificação
de desempenho. As quatro camadas (Tiers) definidas pela ANSI/TIA-942 (2005) são:
 Tier I: Data Center básico, cuja disponibilidade deve ser igual ou superior a 99,671% a.a;
 Tier II: Data Center com componentes redundantes, cuja disponibilidade deve ser igual ou
superior a 99,741% a.a;
 Tier III: Data Center que permite manutenção sem paradas, com disponibilidade mínima
esperada de 99,982% a.a.;
 Tier IV: Data Center tolerante a falhas, com disponibilidade superior a 99,994% a.a.
Para Figueiredo (2010), a definição do Tier a se implantar em um Data Center deve ser
avaliada com cuidado, pois requer investimentos financeiros elevados. Antes de se tomar uma
decisão, justifica-se a realização de um estudo minucioso dos dispêndios financeiros versus as
necessidades e retornos esperados, bem como dos prejuízos da falta de operacionalidade dos
sistemas. É fundamental para uma organização que haja equilíbrio entre os riscos de perda de
disponibilidade em comparação à implantação de redundância de sistemas.
Apesar de descrever os requisitos para a classificação Tier dos Data Centers, a norma
ANSI/TIA-942 (2005) não exige o estudo da influência dos eventos extrínsecos (ataques
intencionais, previsíveis e imprevisíveis) para as classificações.
O objetivo deste trabalho visa identificar os eventos extrínsecos, com potencial para gerar
perda de disponibilidade em Data Centers, de modo a reduzir os riscos de indisponibilidade.
2.

Metodologia

A partir de informações estatísticas e das referências bibliográficas coletadas, este trabalho
pretende analisar a disponibilidade de ambientes de Data Center, quanto aos critérios de
classificação da norma ANSI/TIA-942 (2005) e a localização deste.
Os resultados deste trabalho foram obtidos através de referências bibliográficas,
correlacionados com informações a respeito de sinistros em Data Centers, divulgados em
sites na internet. Estas informações de sinistros foram coletadas através de pesquisas em de
sites de busca. As palavras-chave da pesquisa nesses sites foram: “Data Center”;
“infraestrutura”; “indisponibilidade”; “downtime”; “infrastructure” e “unavailability”.

A revisão bibliográfica gerou 2 listas, sendo uma com os principais fatores críticos de sucesso
para a disponibilidade dos Data Centers e outra com os eventos com potencial para gerar
indisponibilidade nos mesmos.
Numa segunda etapa foi realizada uma pesquisa de sinistros em ambientes de Data Center,
publicados na internet. A pesquisa foi realizada através de sites de busca, utilizando as
palavras-chave: “Data Center”; “infraestrutura”; “indisponibilidade”; “downtime”;
“infrastructure” e “unavailability”.
A análise dos sinistros foi realizada de acordo com as etapas 1 a 5 que seguem abaixo
descritas:
1. Identificação de casos de sinistros na internet por meio de uso de palavras chaves em
sites de busca na internet.
2. Classificação do evento gerador quanto a sua natureza: intrínseco (que foi descartado);
e extrínseco (que foi submetido às demais análises).
3. Classificação dos eventos extrínsecos quanto ao ciclo de vida e tipo de desastre.
4. Relacionamento dos eventos com os fatores críticos.
5. Análise dos dados obtidos nas etapas 1 a 4.
Observou-se que em muitos registros de sinistros, o evento gerador está declarado de modo
genérico, sem que seja possível aprofundar a granularidade da pesquisa. Nesses casos, optouse por manter o evento gerador no nível em que se apresenta.
Para classificar os eventos obtidos e correlaciona-los, foi utilizada a técnica de causa-efeito,
que permitiu chegar a uma proposta de complemento de requisitos para a classificação Tier
dos Data Centers, gerando uma lista de eventos extrínsecos.
3.

Desenvolvimento

3.1. Data Center
Siqueira (2012) define Data Center como um espaço centralizado equipado com recursos de
(computação e de telecomunicações – incluindo servidores, sistemas de armazenamento,
bancos de dados, periféricos, redes de acesso, programas e aplicativos – operado por
profissionais especializados para uso e controle de indústrias, governo e empresas de serviços.
Os Data Centers controlam os serviços disponibilizados à população tais como energia,
iluminação, telecomunicações, internet, transportes, tráfego urbano, bancos, sistemas de
segurança, saúde pública, entretenimento e segurança.
De acordo com Habib et al. (2013), Data Centers são a espinha dorsal de serviços oferecidos
por meio da Internet, incluindo Web-hosting - serviço de hospedagem e manutenção de sites
para clientes, comércio eletrônico, rede social, SaaS - Software as a Service: softwares
oferecidos como serviços na internet, PaaS - Plataform as a Service: oferecimento, na
internet, da infraestrutura de apoio para o ciclo de desenvolvimento de uma aplicação,
rodando em um ambiente cloud computing (conjunto de recursos virtuais facilmente
utilizáveis e acessíveis, tais como hardwares, softwares, plataformas de desenvolvimento e
serviços).
Segundo Marin (2012), os Data Centers são ambientes de missão crítica e como tal
necessitam de uma infraestrutura capaz de oferecer as condições necessárias para a operação
ininterrupta (na condição ideal) ou pelo menos com a máxima disponibilidade (na condição
ótima) e garantir a continuidade da operação e dos negócios, e devem ser projetados para
serem seguros, possuindo instalações prediais voltadas a extinção de incêndios, acesso
controlado por cartões eletrônicos e/ou biometria, monitoramento 24x7 (ininterrupto), arcondicionado, geradores de energia de grande capacidade e UPS (nobreaks) de grande porte

para manter os equipamentos ligados, mesmo em caso de falta de energia.
A norma ANSI/TIA-942 (2005) considera que os espaços de um Data Center incluem a sala
de entrada, áreas de distribuição principal, distribuição horizontal, distribuição da zona e
distribuição de equipamentos.
Em função do alto investimento total em infraestrutura, o planejamento de um Data Center
deve contemplar ainda crescimento futuro, layout e espaço físico, segundo a norma
ANSI/TIA-942. É nesta fase também que deve-se levar em consideração os novos modelos de
negócio como “cloud computing”, as novas categorias de serviços, e os modelos de
implementação (privado, público ou híbrido), de acordo com MARIN (2012).
Tão elevados quanto os investimentos em uma estrutura de Data Center são os custos em
caso de downtime não planejado.
Segundo Magalhães e Brito (2007), o custo médio por hora de interrupção do serviço dos
Data Centers, em dólar, ultrapassa os US$ 11.000.000, conforme apresentado na Tabela 1.

Fonte: (Magalhães e Brito, 2007).
Tabela 1: Valor por hora de interrupção dos serviços de TI

O IDC - International Data Corporation, (2012), estima que os custos da indisponibilidade
para as empresas do segmento de Pequenas e Médias Empresas chegam a 70.000 dólares por
hora.
De acordo com Preimesberger (2015), em uma pesquisa realizada pela Emerson Network
Power, o custo do downtime (percentagem de tempo em que um sistema de computador, ou
um de seus componentes, permanece inativo por causa de um problema inesperado ou para
fins de manutenção, troca de equipamento, arquivamento de dados antigos e etc) não
planejado em empresas de TI pode chegar a U$ 5.000,00 por minuto, podendo esse valor ser
expressivamente maior, caso o downtime resulte em perdas de dados.
3.2. Desempenho
Veras (2009) afirma que existem oito funcionalidades-chave que devem ser consideradas na
construção do Data Center: processamento, conectividade, armazenamento, virtualização,
segurança, backup & recovery, gerenciamento e HA (high avalaibility) & DR (disaster
recovery), sendo que devem ser projetadas para funcionarem de forma integrada para atender
às demandas da organização.
Segundo Friedman (1982), os principais fatores de indisponibilidade em Data Centers são:
fogo, tempestade, terremoto, bomba, perda de empregados, falta de energia elétrica, falha
maciça de equipamentos e calor excessivo, sendo que a criticidade dos fatores deve ser

considerada levando em conta a localização do Data Center.
De acordo com o Uptime Institute (2010), a localização dos Data Centers deve avaliar os
riscos de desastres que possam anular sua funcionalidade, tais como:
 Desastres naturais – uma avaliação de risco de desastres naturais deve ser realizada e ações
de mitigação apropriada devem existir para reduzir o impacto, considerando
desastres naturais como inundação, tornado, tufão, ciclones, atividades
sísmicas e vulcões.
 Desastres causados pelo homem – são classificados em riscos de exposições a propriedades
adjacentes ou de corredores de transportes.
 Segundo Habib et al (2013), os desastres podem ser classificados como (i) desastre
previsível, (ii) desastre imprevisível ou (iii) ataques intencionais.
Para Habib et al. (2013), interrupções na comunicação afetam os serviços suportados pelo
Data Center. Diferentes desastres impactam a rede de forma diferente e, portanto, devem ser
tratados de forma diferente, conforme necessário.
Como os Data Centers precisam ser cada vez mais robustos quanto à sua infraestrutura e
necessidade de alta disponibilidade dos produtos e serviços oferecidos à população, a
terceirização ou outsourcing de TI vem sendo cada vez mais adotada pelas empresas, que
migram suas estruturas de TI/SI de seus Data Centers empresariais para os Internet Data
Centers.
O desempenho de um Data Center está diretamente relacionado com sua classificação (Tier),
ou seja, com sua capacidade de fornecer serviços ininterruptos aos seus clientes.
Para Figueiredo (2010), o conceito dos níveis hierárquicos (Tiers) pode ser entendido como
uma classificação da infraestrutura dos Data Centers em escalas de confiabilidade. Esses
níveis foram criados para descrever os sistemas e infraestruturas necessárias para sustentar as
operações dos Data Centers de acordo com a disponibilidade requerida.
Quanto maior o Tier, mais alto o custo da indisponibilidade dos serviços prestados e o
impacto para a população.
3.3.

Fatores críticos para a disponibilidade dos Data Centers

A análise dos dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica permitiu reunir os diversos
fatores considerados críticos para a disponibilidade da infraestrutura de um Data Center,
representados na Tabela 2.

Fonte: CARNEIRO-BRANDÃO, A.C. 2014.
Tabela 2: Fatores críticos para a disponibilidade dos Data Centers.

Considerando os itens acima descritos, foram destacados seis fatores considerados como

críticos para a disponibilidade dos Data Centers, que atendem a todos os autores citados. São
eles: (i) incêndio; (ii) inundação; (iii) interrupção elétrica; (iv) interrupção da refrigeração; (v)
interrupção da comunicação e; (vi) segurança patrimonial.
Das 298 ocorrências analisadas, 72% foram descartadas, por terem sido motivadas por fatores
intrínsecos. 28% foram classificadas quanto ao tipo de desastre e correlacionados com os
fatores críticos de sucesso, resultando numa relação de 30 eventos do tipo extrínseco, com
potencial para gerar perda de disponibilidade em Data Centers: acidentes gerais, alagamento
da sala de máquinas, altas temperaturas no ambiente, ataques/guerras/guerrilhas,
ausência/insuficiência de controle de acesso, curto-circuito, deficiência ou erro na
manutenção das vias públicas/entorno, dificuldade de dissipação do calor, edificação de uso
misto (não dedicada), explosão, falha de elementos/componentes do sistema predial,
impedimentos legais, incêndio, interrupção da comunicação, interrupção da refrigeração,
interrupção elétrica, inundação, localização em áreas de terremotos/furacões, ocorrência de
danos ocasionados por raios e relâmpagos, presença de áreas molhadas imediatamente acima
do Data Center, proximidade com áreas de alto índice de criminalidade, proximidade de
barragens ou torres d’água, proximidade de rodovias e ferrovias, roubo de
equipamentos/periféricos/acessórios, ruptura de fibra ótica, ruptura hidráulica de instalações
prediais/entorno, segurança, sobrecarga do sistema de refrigeração e vandalismo.
Em termos gerais, pode-se observar que os eventos que afetam o sistema elétrico são os
principais originadores de indisponibilidade, representando aproximadamente 43% de todos
os eventos, conforme Tabela 3, o que corrobora com a exigência da norma ANSI/TIA-942,
neste quesito.

.
Fonte: CARNEIRO-BRANDÃO, A.C. 2014.
Tabela 3: Distribuição dos eventos por fator

Analisando as ocorrências em função dos fatores críticos, foi possível observar que 43% das
ocorrências informaram interrupção elétrica, 17% informaram interrupção da comunicação,
seguidos de inundação, segurança patrimonial e incêndio, cada um com 11% das ocorrências
e interrupção da refrigeração com 7% das ocorrências.
Da amostragem analisada, apenas 29 ocorrências declararam informações sobre o downtime
(tempo de indisponibilidade) médio. A distribuição das ocorrências quanto aos seis fatores, se
apresenta conforme Tabela 4, a seguir.

Fonte: CARNEIRO-BRANDÃO, A.C. 2014.
Tabela 4: Recorrência dos fatores com downtime declarado

Podemos observar na Figura 1 que não há relação direta quanto ao downtime médio (tempo
médio total que o serviço ficou indisponível ao usuário) declarado nas informações obtidas
nos sites de busca e a reincidência dos fatores nas ocorrências. O fator “interrupção da
refrigeração” apresentou maior downtime médio (60 horas), mas teve o menor número de
ocorrências, tendo reincidido apenas 7 vezes. O fator “interrupção elétrica” teve o maior
número de ocorrências, tendo reincidido 41 vezes, mas ficou na quinta posição em downtime,
com tempo médio de 11 horas de indisponibilidade.
Ao classificarmos os dados quanto ao tipo de desastre gerador da indisponibilidade, temos a
representação conforme Figura 2.

Figura 1: Distribuição dos eventos por tipo de desastre
Quanto ao tipo de desastre, pode-se observar que 79% das ocorrências com indisponibilidade
são de eventos classificados como “imprevisíveis”, contra 18% “previsível” e 3% “ataques
intencionais”.
Considerou-se que eventos de incêndio/explosão causam, normalmente, a destruição do Data
Center, portanto, os eventos relatados deste tipo de ocorrência refletem casos com menor
severidade, em que o sistema tem possibilidade de voltar a operar após ações de recuperação.
As análises possibilitam a identificação de 14 eventos com potencial para gerar
indisponibilidade em Data Centers, conforme mostrado Tabela 5.

Fonte: CARNEIRO-BRANDÃO, A.C. 2014.
Tabela 5: Eventos a serem considerados na escolha de um Data Center

Os eventos identificados devem ser considerados na hora da escolha do local desses
ambientes, em conjunto com os requisitos da norma ANSI/TIE-942, de modo a minimizar o
risco de perda de disponibilidade desses ambientes.
4.

Conclusões

Como conclusão geral a pesquisa indica que as empresas ou empreendedores precisam
aprofundar as análises quanto às vulnerabilidades que o Data Center possuirá em função da
escolha inadequada do local e de falhas ou limitações dos projetos dos sistemas que compõe a
infraestrutura desses ambientes, a fim de que seu ambiente de TI possa suportar as ações para
obtenção dos objetivos estratégicos das mesmas.
As análises demonstraram que não há relação entre o downtime declarado e a recorrência dos
eventos e fatores, visto que os eventos que afetam o sistema elétrico dos Data Centers são os
mais recorrentes, mas os eventos que causam inundação/enchentes/alagamentos no Data
Center são de maior impacto quanto ao downtime e que a grande maioria das ocorrências são
em função de desastres imprevisíveis.
Dito isso, pode-se considerar que a escolha do local do Data Center deve levar em conta os
diversos eventos extrínsecos que podem ocorrer, além dos requisitos da norma ANSI/TIE942, causando perda da disponibilidade nestes ambientes.
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