
timizar o uso de servidores e reduzir
os custos com licenças de software,
administração e manutenção eram
os objetivos do projeto que o Tribu-

nal de Justiça do Estado de Mato Grasso (TJ-MT)
iniciou em agosto de 2007. Paralelo a esse tra-
balho, o departamento de TI da instituição tam-
bém estudava meios de criar uma infra-estrutu-
ra capaz de garantir a produtividade no Poder
Judiciário local.

O caminho escolhido para alcançar essas me-
tas foi a virtualização - processo que permite a
instalação e a utilização de vários sistemas ope-
racionais em um único hardware com suporte
real a software de outros sistemas operativos.
A tecnologia gera economia de espaço físico,
custos reduzidos e menor consumo de energia,
gerenciamento simplificado e ampliação do po-
der de processamento e de flexibilidade.

Depois de avaliar as ferramentas disponíveis
no mercado para atualizar sua infra-estrutura e
virtualizar o ambiente de servidores, o Tribunal de

Justiça escolheu o Microsoft Windows Server 2008
Datacenter Edition para utilização nas comarcas.
"Com essa solução, passamos a contar com a mais
recente tecnologia de sistema operacional e não
precisaremos comprar software adicional para
obter as vantagens das poderosas ferramentas
de virtualização, como backup dinâmico e
migração rápida", explica Edvaldo Alessandro
Cardoso, gerente de segurança do TJ-MT. A
edição Dataeenter já inclui, sem nenhum custo,
o Microsoft Hyper-V Server, nova plataforma
de virtualização da Microsoft. Além disso, na
versão em Datacenter, a ferramenta permite a
criação de um número ilimitado de máquinas
virtuais sem cobrança de licença.

O TJ-MT decidiu iniciar a implementação do
Hyper-V pelas comarcas do estado, que até en-
tão usavam servidores com sistema Microsoft
Windows Server 2003 ou 2000. Pela distância
que as separa dos profissionais de TI na capi-
tal do estado, essas unidades demandam um
ambiente robusto e com altos níveis de dis-
ponibilidade, que não depende da ida cons-
tante de técnicos de suporte ao local em caso de
problemas. Para cada uma das comarcas, usando
equipamentos novos e mais robustos, foi definida
uma configuração com dois servidores compostos
de várias máquinas virtuais (MVs), com redundân-
cia de serviços entre elas.

De acordo com Cardoso, essa é outra vantagem
da virtualização: manter máquinas virtuais com
aplicações redundantes. Com isso, caso seja detec-
tado algum problema no software, o Tribunal pode
transferir o ambiente operacional para outra MV,
restabelecendo rapidamente o sistema.
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O uso de dois servidores também amplia o nível
de disponibilidade do ambiente, pois, ocorrendo
alguma falha de hardware, é possível operar com
a estrutura de backup. "Com essa configuração,
serão raras as situações que vão comprometer a
produtividade", destaca.

Desde janeiro deste ano, o processo de vir-
tualização vem sendo conduzido. "Após a fase
de de testes e com o aval do diretor do depar-
tamento de conectividade, Benedito Alexandre,
a virtualização de servidores está sendo imple-
mentada nas comarcas."

Para administrar as diversas máquinas virtuais,
espalhadas pelas comarcas, o TJ-MT já está uti-
lizando a versão-beta do Microsoft System Cen-
ter Virtual Machine Manager 2008 (VMM), que é
capaz de acompanhar o status das MVs não só
do Hyper-V, como também de soluções concor-
rentes. O VMM permitirá ainda gerir ambientes
físicos e virtuais a partir de uma única console
e aumentar a flexibilidade do sistema, conver-

tendo os servidores físicos existentes em servi-
dores baseados em MV.

O TJ-MT também estuda usar o Hyper-V para
consolidar as dezenas de antigos servidores em
apenas oito novos equipamentos na capital. "Com
a virtualização, seria possível consolidar em um
grupo equipamentos mais robustos, cerca de 40
servidores, que hospedam, aproximadamente, 50
aplicações críticas do Tribunal", explica Cardoso,
comentando que entre as aplicações estão con-
trole de processos judiciais (Apoio, Proteus, Ate-
nas, Projudí) e demais sistemas administrativos,
além da intranet e do site do TJ. De acordo com
o executivo, o benefício imediato da virtualiza-
ção é a redução de custos com licenças do sis-
tema operacional para os servidores, administra-
ção centralizada de todas as máquinas virtuais e
redução do TCO. Porém, o gerente de TI ressalta
que, com a virtualização, o TJ-MT também vai
poder maximizar o uso de ativos de TI, fazendo
mais com os recursos existentes e praticamente
eliminando a ociosidade dos servidores. =
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