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RESUMO
Este trabalho apresenta um olhar sobre os diversos fatores críticos para a
disponibilidade e os eventos extrínsecos com potencial de gerar indisponibilidade.
Tem por objetivo propor requisitos complementares para a classificação Tier dos Data
Centers, apresentando uma relação mais ampla de critérios e requisitos para a sua
classificação. Os dados foram obtidos através da correlação dos eventos identificados
nas referências bibliográficas com os eventos identificados por meio da pesquisa de
162 ocorrências de indisponibilidade nesses ambientes, divulgadas na internet. Os
dados obtidos por meio da correlação foram classificados quanto a sua natureza, ciclo
de vida, tipo de desastre e fonte/origem de cada evento. Observou-se que 58% das
ocorrências foram motivadas por eventos extrínsecos, contra 42% motivadas por
eventos intrínsecos. 50% dos eventos extrínsecos são do tipo de desastre previsível,
40% do tipo imprevisível e 10% do tipo ataques intencionais. Após as classificações,
os eventos foram analisados quanto a fonte/origem onde deveriam ter sido
identificados e avaliados, sendo que 50% tem fonte nas definições estratégicas do
Data Center e envolve questões sobre a escolha do local para a construção do mesmo
e a segurança patrimonial. Os outros 50% tem fonte na falha ou ineficiência dos
projetos dos sistemas que compõe os Data Centers. Os resultados possibilitaram a
identificação de 15 requisitos extrínsecos que somados aos requisitos já exigidos pela
norma ANSI/TIA-942 reduzirem a vulnerabilidade dos Data Centers e o risco de
indisponibilidade dos serviços.
Palavras Chaves: Data Center; Disponibilidade; Infraestrutura; Tier; Tecnologia da
informação; Risco; Requisitos; Eventos extrínsecos.

ABSTRACT
The Influence of Extrinsic Events on the Availability of Data Centers
This work presents a look at the various availability critical factors and extrinsic
events with potential to generate unavailability. It aims to propose additional
requirements for Tier classification of Data Centers, presenting a broader list of criteria
and requirements for its classification. Data were obtained by correlating bibliographic
references events to events identified by internet research with 162 unavailability
occurrences in these environments. Data obtained by correlation were classified
according to their nature, life cycle, type of disaster and source / origin of each event. It
was observed that 58% of incidents were motivated by extrinsic events, compared to
42% motivated by intrinsic events. These, 50% of extrinsic events were foreseeable
disasters type, 40% unpredictable type and 10% intentional attacks type. After ratings,
events were analyzed for source/origin which should have been identified and assessed.
50% were originated in Data Center strategic settings and involves questions about
selection of construction locations and asset security. The remaining 50% were
originated by failure or design system inefficiency of the data centers. The results
allowed identification of 15 extrinsic requirements which added to requirements already
required by the ANSI/TIA-942 standard, reduced data centers vulnerability and risk of
unavailability of services.
Keywords: Data Center; Availability; Infrastructure; Tier; Information Technology;
Risk; Requirements; Extrinsic events
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1 INTRODUÇÃO

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.
Os Data Centers excedem sua utilização como fim, visto que novas tecnologias
permitem a utilização dos mesmos como infraestrutura básica para a nova modalidade
de utilização de recursos computacionais, definidos por Veras (2009) como Cloud
Computing ou Computação na Nuvem1:
“Na verdade, o conceito de computação em nuvem vem se
aprimorando ao longo do tempo, mas essencialmente trata-se
de uma mesma ideia básica: processar as aplicações e
armazenar dados fora do ambiente corporativo (por meio da
internet). (Veras, 2009)

Para Silva (2009), a infraestrutura computacional (recursos tecnológicos e
computacionais) pode ser definida como um conjunto de equipamentos e instalações
que possibilitam que uma organização rode suas aplicações e pode ser classificada
como: recursos básicos, recursos de tempo de execução e recursos de serviço:
 Recursos básicos: espaço físico, energia elétrica e refrigeração
 Recursos de tempo de execução: recursos de hardware e softwares
consumidos para execução de uma aplicação (memória, CPU, banda)
 Recursos de serviços: recursos da aplicação utilizados para obtenção dos
resultados esperados.
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 .
Conforme representado na Figura 1, cada classe de recursos emprega os
recursos fornecidos pela classe imediatamente inferior.

1

Modelo de serviço em TI no qual os serviços de computação (tanto de hardware quanto de
software) são entregues sob demanda a consumidores conectados a uma rede, sob a forma de
autosserviço, independente de equipamentos e localização. (Veras, 2009).
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Figura 1: Classificação dos recursos.

Fonte: Silva (2009).

O presente trabalho adotou esta classificação na análise dos fatores e eventos.
Segundo Magalhães (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.
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Tabela 1: Valor por hora de interrupção dos serviços de TI.
Custo médio por hora
Indústria
Serviço
de interrupção do
serviço (US$)
Financeira

Operação de corretagem

7.840.000

Financeira

Vendas por cartão de crédito

3.160.000

Midia

Venda por pay-per-view

183.000

Varejo

Venda pela TV

137.000

Varejo

Venda por catálogo

109.000

Transporte

Reservas aéreas

108.000

Entretenimento

Venda de ingressos por
telefone

83.000

Entregas rápidas

Entrega de encomendas

34.000

Financeira

Pagamento de taxas via
ATM (Automatic Teller
Machine)

18.000

Fonte: Magalhães, 2007.

Segundo o IDC (2012) os custos da indisponibilidade para as empresas do
segmento de Pequenas e Médias Empresas chegam a 70.000 dólares por hora.
Definir e implementar estratégias para redução dessa indisponibilidade vem sendo o
principal desafio dos CIO (Chief Information Officer), que investem em infraestrutura
de hardware e softwares de segurança e processos de governança de TI a fim de
viabilizar o gerenciamento e controle dos riscos de indisponibilidade em suas
operações.
Para Figueiredo (2010), o risco de uma determinada operação está relacionado
com a incerteza das ações e resultados dessas, sendo essas percebidas quando
relacionados a alguma ameaça, sucesso ou oportunidade de maximização dos
resultados. As premissas básicas, a serem alcançadas nos projetos de Data Center
são: (i) disponibilidade; (ii) escalabilidade; (iii) segurança e (iv) gerenciamento de
mudança.
Os Data Centers

são classificados de acordo com sua disponibilidade e

redundância, ou seja, seu desempenho, e os padrões mais comumente conhecidos,
segundo Avelar (2011) para reconhecimento e classificação desses Data Centers são
The Uptime Institute’s Tier Data Center Site Infrastructure Tier Standard, a Syska
Hennessy Group’s Criticality Levels, e a ANSI/TIA-942 que define os requisitos para
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classificação dos Data Centers , classificando-os em camadas (tiers) de I a IV, de
acordo com a disponibilidade operacional oferecida pelo mesmo.
As quatro camadas (tiers) definidas pela ANSI (2005) são:
 Tier 1: IDC Básico;
 Tier 2: IDC com componentes redundantes;
 Tier 3: IDC com ramos redundantes, permitindo manutenção sem paradas
(N+1);
 Tier

4:

IDC

Tolerante

a

simultaneamente ativos 2(N+1).

Falhas,

com

ramos

redundantes

e
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2 OBJETIVO
Propor requisitos complementares para a classificação Tier dos Data Centers
com foco nos eventos extrínsecos que influenciam na disponibilidade dos mesmos.
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3 METODOLOGIA
Este trabalho tem está baseado nas seguintes considerações iniciais:
 Não foram considerados os custos referentes à implantação e
manutenção dos Data Centers .
 Serão considerados como Data Centers

as edificações construídas

especialmente para prover serviço de hospedagem e gerenciamento do
ambiente computacional de clientes (empresas que fornecem produtos e
serviços ao consumidor final).
 Os Data Centers recebem investimentos em sua infraestrutura a cada 5
anos, em média.
 A duração dos contratos de prestação de serviços prestados entre os Data
Centers e seus clientes é de, em média, 60 meses.
 A continuidade dos serviços após esse período depende diretamente da
qualidade da infraestrutura e operação ofertados pelos Data Centers ao
longo do contrato.
Após as definições que orientaram o desenvolvimento do trabalho, como:
definição do tema, definição dos objetivos a serem alcançados, delimitação do escopo
do trabalho, definiu-se o método para obtenção dos resultados, conforme
representado na Figura 2, em 6 etapas complementares e interdependentes.
Este trabalho possui o caráter de uma investigação tecnológica, onde o produto
ou resultado da pesquisa deve atender aplicações práticas.
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Figura 2: Etapas de trabalho.

Fonte: a autora

A seguir descrevem-se as atividades 1 a 6.
Atividade 1 – Nesta etapa foram identificados os principais fatores críticos para
a disponibilidade dos Data Centers , com base em revisão bibliográfica, resultando em
uma Lista de Fatores.
Atividade 2 – Identificou-se, com base nas referências bibliográficas, os eventos
com potencial para gerar indisponibilidade em Data Centers .
Atividade 3 – Nesta etapa, estabeleceu-se a correlação entre os fatores e
eventos com potencial para gerar indisponibilidade, utilizando a técnica de causaefeito.
Atividade 4 – Validou-se a correlação obtida por meio da análise de ocorrências
que geraram indisponibilidade em Data Centers , publicadas na mídia eletrônica,
gerando uma Lista de Ocorrências.
Atividade 5 – De posse da lista de eventos da atividade 2, classificou-se os
mesmos em (i) intrínsecos e extrínsecos, de acordo com sua natureza; (ii) por tipo de
desastre (ataques intencionais, previsíveis e imprevisíveis); (iii) quanto ao ciclo de vida
do Data Center em que o mesmo poderia ter sido mitigado e; (iv) fonte/origem do
evento (fator mitigador), resultando em uma Lista de Eventos.
Atividade 6 – Com base nos eventos e fatores identificados foram propostos
requisitos extrínsecos para a Tier de Data Centers .
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A integração dos resultados obtidos em cada atividade está representado na
Figura 3.
Figura 3: Integração dos resultados do trabalho.

Fonte: a autora
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 Data Center
Siqueira (2012) define Data Centers

como: “local centralizado provido de

recursos de computação e de telecomunicações – incluindo servidores, sistemas de
armazenamento, bancos de dados, periféricos, redes de acesso, softwares e
aplicativos – operado por pessoal especializado, para uso e controle de indústrias,
governo e empresas de serviços”, sendo que os Data Centers controlam os serviços
disponibilizados à população: energia, iluminação, telecomunicações, internet,
transportes, tráfego urbano, bancos, sistemas de segurança, saúde pública,
entretenimento e segurança.
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 (2013).
O Data Center é um ambiente projetado para abrigar servidores e outros
componentes como sistemas de armazenamento de dados (storages) e ativos de rede
(switches, roteadores). A Figura 4, apresenta uma imagem geral de um Data Center
da Google.
De acordo com Habib et al. (2013) Data Centers são a espinha dorsal de uma
ampla variedade de serviços oferecidos, por meio da Internet, incluindo Web-hosting1,
comércio eletrônico, rede social, e uma variedade de serviços, como software como
serviço (SaaS2), plataforma como serviço (PaaS3) e Computação nas nuvens (Cloud
Computing4).

1

Web-hosting: Serviço de hospedagem e manutenção de sites para clientes.
(Ramalho, 2012).
2
SaaS – Software as a Service: softwares oferecidos como serviços na internet,
rodando em um ambiente cloud computing. (NIST, 2011).
3
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. (NIST, 2011).
4
Cloud computing: um modelo para acesso a rede sob demanda, ubíquo e
conveniente para um pool compartilhado de recursos computacionais configuráveis
que podem ser rapidamente provisionados e lançados com mínimo esforço de
gerenciamento ou interação com o provedor de serviços. (NIST, 2011).
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Figura 4: Data Center Google. Council Bluffs, Iowa (EUA).

Fonte: http://www.google.com/about/datacenters/gallery/#/all/2. Acessado em 08/08/2013.

A norma ANSI (2005) considera que os espaços de um Data Center inclui a sala
de entrada, área de distribuição principal, área de distribuição horizontal), a área de
distribuição da zona e na área de distribuição de equipamentos conforme
representados na Figura 5.
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Figura 5: Topologia de um Data Center distribuído.

Fonte: ANSI (2005). Tradução da autora.

Atualmente, normas e guias classificam os Data Centers e fornecem padrões
para sua construção e operação de acordo com a classificação esperada:
 Norma ANSI/TIA-942 (2005), que fornece padrões para infraestrutura de
Telecomunicações;
 Norma ANSI/TIA/EIA/568 (2012), que fornece padrões para Cabling;
 ABNT NBR ISO 31000:2009 que fornece os princípios e diretrizes
genéricas para a gestão de riscos;
 ABNT NBR ISO/IEC 27005 (2011), que fornece diretrizes para o processo
de gestão de risco de segurança da informação;
 Tier Standard (2012): Operational Sustainability, o processo de seleção
do local para um Data Center deve avaliar os riscos de desastres local ou
regional, relacionados com ocorrências naturais ou fatores humanos.
Um Data Center abriga toda a tecnologia da informação (TI), definida por
Figueiredo (2010), como o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para
geração e uso da informação equipamentos (hardware e software). Segundo Veras
(2009), um Data Center pode ser dividido em dois grandes grupos: os Data Centers
empresariais, construídos normalmente dentro das instalações da empresa que o
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utiliza e os Data Centers Internet (IDC), responsáveis pelos serviços de nuvens para
terceiros.
A principal função de um Data Center é garantir infraestrutura (energia elétrica,
ar-condicionado e comunicação) para equipamentos que suportam sistemas cruciais
para o negócio de uma organização. 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. (Marin, 2012).
Ainda conforme o mesmo autor, os Data Centers são projetados para serem
seguros, possuindo instalações prediais voltadas a extinção de incêndios, acesso
controlado por cartões eletrônicos e/ou biometria, monitoramento 24x7 (ininterrupto),
ar-condicionado, geradores de energia de grande capacidade e UPS (nobreaks) de
grande porte para manter os equipamentos ligados, mesmo em caso de falta de
energia.
4.1.1 Ciclo de Vida - Data Center
O ciclo de vida de um Data Center, segundo Baxter (1998), possui 8 etapas: (i)
definições estratégicas; (ii) Projeto; (iii) implantação; (iv) comissionamento; (v)
Operação; (vi) manutenção; (vii) pós-uso e (viii) desmontagem, conforme Figura 6.
Figura 6: Ciclo de vida de um Data Center

Fonte: Baxter (1998). Adaptação da autora.

Este trabalho dará foco nas etapas: Definições estratégicas, Projeto e
Implantação, por considerar que os eventos originados nas fases posteriores
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(comissionamento, operação, manutenção, pós-uso e desmontagem) são intrínsecos
à sua operação.
4.1.1.1

Definições Estratégicas

Projetar Data Centers requer uma avaliação precisa sobre os aspectos de sua
operação; sua capacidade atual e crescimento futuro e disponibilidade esperada
(sistemas redundantes e de contingência que compõem o Data Center), segundo o
Uptime Institute (2010).
4.1.1.2
Para

Definição da disponibilidade esperada
Avelar (2009), a meta central de um projeto de Data Center é obter

resiliência, que em TI significa

atender às demandas de negócio de maneira

efetiva, reduzir o custo total de propriedade (TCO) e tornar o negócio flexível. Os
critérios a serem considerados em um projeto de Data Center para o atingimento desta
meta são desempenho, disponibilidade, escalabilidade (ampliação), segurança e
gerenciabilidade.
Em função do alto investimento total em infraestrutura, o planejamento 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”, e as novas categorias de serviços,
como o SaaS (Software as a Service), PaaS (Plataform as a Service) ou IaaS
(Infrastructure as a Service) e os modelos de implementação (privado, público ou
híbrido). (Marin, 2012).
Avelar (2011), apresenta (Quadro 1) uma relação entre as diversas operações
de negócio e a disponibilidade esperada do Data Center.

27

Quadro 1: Aplicações por criticidade do Data Center.

Fonte: Avelar (2010) – White Paper 122 – Rev. 1 - Schneider Electric. Tradução e adaptação
da autora.
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Os Data Centers são classificados de acordo com a disponibilidade operacional
que sua infraestrutura oferece. Este assunto será explorado no item 4.3 Desempenho.
4.1.1.3

Localização dos Data Centers

De acordo com o Uptime Institute (2010) a localização dos Data Centers deve
avaliar os riscos de desastres que possam anular sua funcionalidade:
 Desastres Naturais – uma avaliação de risco de desastres naturais deve
ser realizada e ações de mitigação apropriada devem existir para reduzir
o impacto, considerando os desastres naturais: 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.
Já Soriano (2009) define desastre como a disrupção repentina de uma
“normalidade” anterior socialmente estabelecida, caracterizados por serem eventos
adversos que proporcionam impactos negativos tanto físicos quanto sociais nas
comunidades atingidas; e que os desastres naturais se constituem por meio da ação
da força da dinâmica terrestre, quando ocorre em áreas habitadas. Com base em
análise dos dados de desastres do banco global EM-Dat (Emergency Events
Database) no período entre 1900 e 2006, constatou que o continente que apresentou
o maior número de registros foi o asiático (3699 eventos). O segundo foi o americano
(2416 eventos). Observou também que, mundialmente, os tipos de desastres que
mais ocorreram foram às inundações (35%) e as tempestades (31%). Constatou
também que mais de 70% dos desastres ocorreram em países em desenvolvimento.
Segundo Habib (2013), os desastres podem ser classificados como (i) desastre
previsível; (ii) desastre imprevisível; (iii) ataques intencionais. Figura 7.
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Figura 7: Classificação de desastres.

Fonte: Habib (2013). Tradução da autora.

i.

Desastre

previsível:

Desastres

previsíveis

são

aqueles

que

podem

ser previsto com antecedência, usando condições atmosféricas e ambientais e
técnicas

científicas

modernas.

Exemplos

são

ciclone,

inundações, tsunamis, etc.
ii.

Desastre imprevisivel: Aqueles que não podemos prever antecipadamente,
como terremotos, indisponibilidade elétrica devido falhas técnicas, por
exemplo.

iii.

Ataques intencionais: por exemplo, ataque de destruição em massa e pulsos
eletromagnéticos.
Para este trabalho adotou-se os conceitos de desastre acima para a

classificação dos eventos.
No Brasil, de acordo com o CEPED UFSC (2012), de 1991 a 2010 houve 31.909
registros de desastres naturais, distribuídos conforme Quadro 2 e Figura 8.
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Quadro 2: Total de registros de desastres naturais no Brasil, de 1991 a 2010.

Região brasileira

Total de Registros

Nordeste

12.851

Sul

10.716

Sudeste

6.418

Centro-oeste

1.117

Norte

807

TOTAL

31.909

Fonte: CEPED UFSC (2012). Adaptação da autora.
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Figura 8: Distribuição dos desastres naturais por região brasileira.

Fonte: CEPED UFSC (2012). Adaptação da autora.
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A norma ANSI (2005) recomenda que a seleção do local para o Data Center
deve-se considerar:
 Locais sem riscos ambientais (inundações, desmoronamento, sismos)
eminentes.
 Locais com acessos a infraestrutura básica, como por exemplo energia e
comunicação.
 O impacto ambiental e sustentabilidade do investimento.
 Evitar locais que são restritos por componentes de construção que limitam
a expansão, tais como elevadores, centrais, muros, paredes ou outros
edifícios fixos.
 Evitar locais com fontes de interferência eletromagnética.
 Evitar janelas exteriores, devido aumento de carga de calor e segurança.
 Prever soluções escalonáveis e gerenciáveis e crescimento futuro.
 Layout e espaço físico.
Como exemplo de locais com riscos ambientais (inundações, desmoronamento,
sismos) eminentes, apresenta-se a Figura 9, onde são indicadas ocorrências de
desastres naturais, registradas em 2012, segundo Munich RE (2012).
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Figura 9: Mapa mundial das catástrofes naturais 2012.

Fonte: http://www.munichre.com/
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Segundo o Uptime Institute (2013), há 251 Data Centers certificados em 41
países ao redor do mundo (Figura 10). O Brasil possui 12 Data Centers certificados,
sendo 10 certificados Tier III e 2 certificados Tier IV, esses, localizados em
Campinas/SP.
Ao se planejar um Data Center, o responsável deve avaliar o nível de
funcionalidade necessário para os negócios nos quais pretende atuar e, a partir daí,
identificar os requisitos necessários para a elaboração de um projeto.
De acordo com Marin (2012), a área de um Data Center deve ser dimensionada
levando em conta os vários subsistemas que serão instalados nesse espaço, devendo
considerar:
 Sistemas elétricos (distribuição elétrica)
 Espaços de suporte (sala de impressão, NOC1, salas de reuniões, salas de
baterias, entrada de telecomunicações).
A Figura 11 apresenta o layout de um Data Center típico, com os principais
espaços e como são conectados.

1 Network Operations Center: Centro de Operações de Rede. Local de onde se
monitora e gerencia a rede e comunicação do ambiente computacional.
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Figura 10:Mapa dos Data Centers certificados Tier.

Fonte: http://uptimeinstitute.com/TierCertification. 2013.
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Figura 11: Layout de um Data Center típico.

Fonte: Marin (2012)
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4.1.2 Projeto
Um projeto de Data Center deve eliminar pontos de falhas e aumentar a
redundância e confiabilidade das informações da empresa (Furukawa, 2013).
Para o presente trabalho adotou-se que o projeto está dividido em projeto básico
e projeto executivo.
4.1.2.1

Projeto Básico

De acordo com Figueiredo (2008), o projeto básico é uma etapa opcional. É a
representação dos projetos ainda não detalhados, mas suficientes para iniciar o
processo de licitação da obra e o projeto executivo apresenta o dimensionamento final
da estrutura e fornece os desenhos detalhados para a sua construção.
Algumas normas como a norma ANSI/BICSI-002 e a ANSI (2005) fornecem
recomendações para determinação de fatores construtivos, como espessura de
paredes e concretos, localização de janelas e sala de computadores e devem ser
consideradas para a elaboração do projeto de construção dos Data Centers.
4.1.2.2

Projeto Executivo

Segundo Manzione (2006) o projeto executivo é a representação final e completa
das edificações e seu entorno, na forma gráfica e de especificações técnicas e
memoriais, suficientes para perfeita e abrangente compreensão do projeto,
elaboração

do

orçamento

e

contratação

das

atividades

de

construção

correspondentes, enfim, representa a caracterização do produto em seu mais elevado
grau de fidedignidade.
4.1.3 Implantação
Esta etapa do ciclo de vida contempla as ações de execução do projeto
executivo.
Os requisitos para instalação da infraestrutura dos Data Centers

são

identificados e definidos na norma ANSI-2005, que fornece os padrões para a
concepção e instalação de um Data Center ou sala de informática, quanto aos
requisitos de conectividade, operacional de hospedagem e serviços adicionais, os
controles ambientais e de supressão de incêndio, sistema de redundância e
segurança, de acordo com os quatro níveis de classificação dos Data Centers (Tiers).
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4.1.4 Comissionamento
O comissionamento de uma edificação, segundo Vaz (2010), consiste na
aplicação integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos para inspecionar e
testar desde os itens físicos e individuais das instalações como: instrumentos, cabos,
instalações, componentes e acessórios, até os subsistemas integrados compostos de:
equipamentos, malhas de comunicação, circuitos de tubulações, intertravamentos
elétricos e sistemas de supervisão e controle.
É no comissionamento que são verificados se os sistemas e subsistemas físicos
Infraestrutura - energia, refrigeração, supressão de incêndios, segurança, rede e
gestão - vão trabalhar juntos.
Segundo Marcoux (2011), o comissionamento é uma tarefa difícil que pode
envolver gastos elevados e requer equipes de diferentes disciplinas e, num passado
recente, muitos gerentes de Data Centers

escolheram ignorar esse processo,

realizando pouco ou nenhum comissionamento. Deve ser reaplicado periodicamente
e/ou após grandes eventos empresariais (otimizações, ampliações, atualizações
tecnológicas), visto que a confiabilidade da integração dos subsistemas e os riscos
mudam ao longo do tempo, conforme as necessidades do negócio mudam.
De acordo com o Uptime Institute (2013), a conformidade dos requisitos de cada
Tier é medida por testes de confirmação baseados em resultados e impactos
operacionais.
O comissionamento de Data Centers , segundo Marin (2012), deve confirmar
que os que os sistemas foram projetados, instalados, testados e são capazes de
serem operados e mantidos de acordo com o projeto desenvolvido previamente, e
pode ser dividido em 5 fases:
 Fase 1 - programação
Determina o escopo do projeto e os sistemas a serem comissionados e
compreende as Atividades de tomada de decisões ao desenvolvimento do projeto;
aprovações e formalizações; estabelecimento dos objetivos e orçamento.
 Fase 2 - projeto
Revisão dos documentos e avaliação da conformidade com os objetivos
definidos. Compreende, principalmente, as Atividades de revisão da planta de
arquitetura, espaços e layout; revisão dos documentos do projeto; revisão da
arquitetura e requisitos de TI.
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 Fase 3 - implementação
Assegura que o projeto seja executado de acordo com os objetivos definidos e
engloba as seguintes Atividades: verificação dos prazos estabelecidos; testes
funcionais prévios; geração de relatórios de inspeção de campo; registro de aprovação
de mudanças com relação ao projeto previamente aprovado; modificações do projeto
e documentação correspondente.
 Fase 4 - aceitação
Nesta fase são feitos testes funcionais de desempenho em todos os sistemas
integrados. Requisitos de calibração de sistemas, diretrizes de testes de fabricantes e
outros requisitos estabelecidos durante a fase de definições. Abrange, principalmente,
as seguintes Atividades: testes de desempenho funcional; requisição da sequência de
operação de componentes elétricos e mecânicos; validação e alinhamento entre a
sequência de operações e metodologias de controle; preparo de checklist para
verificação da disponibilidade dos sistemas para validação pelo integrador antes do
start up de componentes individuais; auditoria de garantia; testes de sistemas para
condição de operação normal, situação de emergência e modo de manutenção;
entrega dos resultados da auditoria.
 Fase 5 - pós-entrega
Nesta fase, procedimentos de operação e manutenção são definidos e
monitorados. Inclui as Atividades de arquivamento dos documentos gerados no início
do projeto e as mudanças aprovadas nele; treinamento de pessoal; estabelecimento
de procedimentos de mudanças e alterações; procedimentos de controle de
mudanças e políticas implementadas.
Ainda segundo Marin (2012), o comissionamento em Data Centers

era

associado apenas aos sistemas mecânicos e de ar-condicionado. Atualmente, tem se
tornado um processo de controle de qualidade importante que se aplica a todos os
sistemas e subsistemas do Data Center:
 Sistema elétrico
 Sistema de HVAC (Heat, Ventilation, and Air Conditioner)
 Sistema de detecção e supressão de incêndio
 Componentes

da

infraestrutura

encaminhamento de cabos
 Sistemas de aterramento.

de

TI,

incluindo

cabeamento

e
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Para Marcoux (2011), os sistemas e subsistemas a serem testados no
comissionamento

são:

Segurança

patrimonial; Gerenciamento;

Refrigeração;

Construção civil; Supressão de incêndio e Energia elétrica.
4.1.5 Operação
De acordo com Silva (2009), infraestrutura computacional pode ser entendida
como uma fonte de recursos computacionais, e é por meio da operação efetiva e
eficiente da primeira que a extração e uso dos últimos podem ocorrer. Para Figueiredo
(2010), a confiabilidade da operação de ambientes críticos é aumentada com a
redução do risco de falhas. Essa diminuição de exposição ao risco de falhas pode ser
conseguida por meio do gerenciamento de riscos e também com utilização de
contingência dos sistemas e equipamentos críticos ao funcionamento do Data Center.
A norma ANSI (2005) determina que a disponibilidade da operação dos Data Centers
está diretamente relacionada com os níveis de redundância, que são classificados em:
 Redundância N+1: Provê um módulo ou caminho adicional, permitindo a
paralisação ou a manutenção de uma das unidades sem prejudicar a
disponibilidade da operação;
 Redundância N+2: Provê dois módulos ou caminhos adicionais, permitindo
paralisar ou manter até duas unidades sem prejuízo da disponibilidade da
operação;
 Redundância 2N: Provê duas unidades completas para todo o sistema
requerido. Falhas em unidades inteiras não prejudicam a operação;
 Redundância 2(N+1): Provê duas unidades completas para todo o sistema
mais uma redundância de módulo, caminho ou sistema
A mesma norma, ANSI/TIA/942, indica os requerimentos desde a construção até
a ativação dos Data Centers e os classifica em 4 Tiers (camadas), de acordo com
sua capacidade de disponibilidade.
A norma ABNT NBR ISO 31000:2009 apresenta um framework1 para gestão de
risco que relaciona os princípios da gestão de riscos com a estrutura que auxilia no
gerenciamento eficaz dos mesmos e o processo que compreende desde a
identificação até as ações de mitigação.

1

Framework: Conjunto de conceitos usado para resolver um problema de um domínio específico.
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4.1.6 Manutenção
De acordo com a NBR 5462/92, manutenção é uma prática que envolve ações
técnicas e administrativas que, juntas, manterão ou devolverão a um item a
capacidade de desempenhar determinada função.
A manutenção dos Data Centers , ao longo de sua vida útil deve ser considerada
de acordo com a classificação (Tier) do mesmo, de modo a não incorrer em falhas e
indisponibilidade.
Segundo Figueiredo (2010), os sistemas e instalações devem permitir
manutenção, atualização e testes sem que haja interrupção da operação. Devem
também permitir escalabilidade e crescimento futuro com pequena ou nenhuma
paralisação das operações. Isso pode ser conseguido por meio de redundância em
módulos de infraestrutura, caminhos ou sistemas completos e uma gestão da
infraestrutura eficiente.
Para Vinhas (2007), para a minimização dos defeitos, ou em último caso as suas
correções, são utilizadas determinadas técnicas de manutenção, como a preventiva,
a corretiva e a preditiva, onde:
 Preventiva é um tipo de manutenção executada com uma periodicidade
conforme planos pré-estabelecidos. São inspeções regulares que visam
antecipar às falhas, possibilitando uma maior disponibilidade e confiabilidade
dos equipamentos mantendo-os em condições satisfatórias de operação e
prevenindo contra ocorrências adversas.
 Corretiva são intervenções efetuadas quando os equipamentos estão em
iminência de quebra ou já quebraram, destinada a recolocar um item em
condições de executar uma função requerida. Pode ser programada, no caso
de iminência de quebra, identificada em tempo hábil, permitindo a programação
dos serviços, ou não programada, que ocorre após a quebra e deve ser
efetuada em caráter de emergência, não permitindo sua programação.
 Preditiva são intervenções baseadas na condição do equipamento, e efetuada
quando os resultados dos parâmetros ou variáveis monitorados (temperatura,
vibração, ruído, análise de óleo e etc.) depois de inspecionados, indicarem que
o mesmo atingiu limites previamente estabelecidos, definindo assim a
necessidade de intervenção.
Para que os Data Centers

acompanhem a evolução das tecnologias

computacionais que abrigam, verifica-se a necessidade de reabilitação ou renovação
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de sua infraestrutura de tempos em tempos. Segundo Rodrigues (2012) o processo
de reabilitação ou renovação exige que se confirme se as premissas definidas durante
a fase de definição estratégia serão mantidas ou alteradas, em função de demandas
do mercado, limitações da infraestrutura na localidade, atualização tecnológica do
parque de equipamentos.
4.1.7 Pós-uso
Como, para este trabalho, foi considerado apenas os provedores de Data
Centers e estes recebem investimento ao longo de toda sua operação, para que se
mantenham operacionais e disponíveis, adequando-os aos avanços tecnológicos que
ocorrem. Atualmente, os grandes provedores deste serviço no Brasil estão ativos há
mais de 20 anos.
No caso de desmontagem de um provedor a edificação pode ser reaproveitada
para outros usos, em função da infraestrutura existente.
4.2 Classificação dos Data Centers
As classificações descrevem a infraestrutura local, minimamente exigida, para a
manutenção da operação desses ambientes. Os Data Centers são classificados de
acordo com a disponibilidade operacional que oferecem. Avelar (2011) apresenta os
método de classificação mais conhecidos, que são: (i) Uptime Performance Standard;
(ii) Syska Hennessy Group; (iii) ANSI/TIA-942.
Outras normas apresentam requisitos para a construção e operação de Data
Centers , como:
 ABNT NBR ISO 31000:2009 que fornece os princípios e diretrizes
genéricas para a gestão de riscos;
 ABNT NBR ISO/IEC 27005, que fornece diretrizes para o processo de
gestão de risco de segurança da informação;
 Tier Standard: Operational Sustainability, o processo de seleção do local
para um Data Center deve avaliar os riscos de desastres local ou regional,
relacionados com ocorrências naturais ou fatores humanos.
4.2.1 Uptime Institute
O Uptime Institute é uma organização imparcial e provedora de serviços de
pesquisa, treinamento e consultoria em Data Centers , com foco na melhoria do
desempenho e eficiência. Certifica projetos, instalações e operações de Data Center
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de acordo com os critérios de Tier Classification System (I-IV) e de Operational
Sustainability. A Tier Certification é uma validadora terceirizada imparcial do nível de
Tier que beneficia Data Centers empresariais e terceirizados em todo o mundo.
Uptime Institute (2010).
4.2.2 Syska Hennessy Group
A Syska Hennessy é uma empresa global dos Estados Unidos, que classifica os
Data Centers

em 10 camadas, que se relacionam com a Uptime Performance

Standard, de acordo com o nível de disponibilidade.
4.2.3 Norma ANSI/TIA-942 (2005)
A norma ANSI (2005) indica os requisitos desde a construção até a pronta
ativação do Data Center. Esta norma considera quatro níveis independentes para a
infraestrutura, nos sistemas de arquitetura, telecomunicações, elétrico e mecânico,
em escala de confiabilidade e tolerância a falhas e é baseada em um conjunto de
outras normas (abaixo), sendo. Atualmente, a principal norma existente para qualquer
projeto de Data Center.
 TIA 568 - Cabeamento
 TIA 569 - Encaminhamentos e Espaço
 TIA 606 - Administração
 TIA 607 - Aterramento
 ASHRAE - refrigeração HVAC
 IEEE 1100 - ITE Aterramento
O Quadro 3, abaixo, apresenta o enquadramento das organizações na
classificação da Tier, segundo Figueiredo (2010).
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Quadro 3: Enquadramento de organizações na classificação TIER.

Tier 1

Pequenas empresas onde a tecnologia da informação auxilia no processo interno
do negócio.
Empresas em que a utilização da web é uma ferramenta passiva de marketing,
sem o compromisso de qualidade dos serviços.
Empresas baseadas em internet sem graves sanções de qualidade do serviço.

Tier 2

Tier 3

Pequenas empresas cujo requisito de TI são limitados e podem sofrer
paralisações fora do horário comercial ou empresas em que a prestação de
serviço não necessitam de continuidade.
Empresas que dão suporte a clientes internos e externos em escala 24x7, como
centro de serviços e assistência, sendo aceitável curtos períodos de paralisação
se programadas.
Empresas que possuem automatização de recursos tecnológicos de informação
para suporte nos processos empresariais.
Empresas com presença de mercado internacional fornecedora de serviços em
escala 24x365.

Tier 4

Empresas baseadas em e-commerce, transações de marketing, operações
financeiras onde o acesso às aplicações e exploração da informação são uma
vantagem tecnológica competitiva.

Fonte: Figueiredo (2010).

A Figura 12, apresenta a relação entre os padrões mais conhecidos para
classificações dos Data Centers .
Figura 12: Correlação dos vários padrões de classificação de Data Centers .
Futuro
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3
C2
2
Syska
1

ANSI/TIA-942
Tier I

Uptime Institute
C1

Fonte: RAFTER, 2007. Adaptação da autora.

Para o presente trabalho adotou-se a norma ANSI/TIA-942 como padrão para
classificação dos Data Centers .
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4.3 Desempenho
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.
De acordo com o Uptime Institute (2010), a classificação dos Tiers está restrita
à classificação do subsistema mais fraco que afeta a operação do Data Center. Ou
seja, a classificação do Tier é a menor das classificações de um subsistema individual
do Data Center.
De acordo com 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.
Para Figueiredo (2010), a definição do Tier a se implantar em um Data Center
deve ser avaliado com cuidado, pois requer investimentos financeiros elevados.
Portanto, 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
versus a implantação de redundância de sistemas.
Esses níveis foram criados para descrever os sistemas e infraestruturas
necessárias para sustentar as operações dos Data Centers

de acordo com a

disponibilidade requerida.
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 mínima esperada de
99,995% a.a.
Quanto maior o Tier, mais alto o custo da indisponibilidade dos serviços
prestados e o impacto para a população. A Tabela 2 apresenta os requisitos
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necessários, de acordo com a disponibilidade esperada, segundo a norma
ANSI (2005).
Tabela 2: Requisitos para edificações de Data Centers .

Fonte: ANSI (2005). Tradução Figueiredo (2010).

De modo geral, essas normas e guias são associados para a configuração e
operação desses ambientes. Contudo, apesar da aplicabilidade das normas e guias
acima citados, não raro acontecem indisponibilidades dos serviços ofertados por falha
da infraestrutura e/ou operação do Data Center.
Diversos fatores podem influenciar a disponibilidade e desempenho dos Data
Centers , como desastres, ataques intencionais, erros de projetos, entre outros.
A norma ANSI (2005) não exige o estudo da influência dos eventos extrínsecos
(ataques intencionais, previsíveis e imprevisíveis) para classificação do desempenho
dos Data Centers , O presente trabalho, por meio das referências bibliográficas e
estudo de casos, buscou identificar esses eventos.
Desempenho, segundo a ITIL (2013) é a medida do que é alcançado ou entregue
por um sistema, pessoa, serviço ou processo de TI.
Segundo Veras (2009) o desempenho dos Data Centers podem ser descritos
por uma série de termos como confiabilidade, disponibilidade e MTBF.
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Para Figueiredo (2010), os níveis de disponibilidade definem o desempenho
pretendido pela infraestrutura dos Data Centers .
De acordo com Marin (2012), um Data Center deve operar com níveis de
disponibilidade próximos de 100%, o que significa uma garantia de operação
ininterrupta mesmo em casos adversos, e está classificado, primordialmente, por suas
características de (i) disponibilidade; (ii) confiabilidade e; (iii) sustentabilidade.
4.3.1 Disponibilidade
Tempo no qual está em operação em relação ao tempo que deveria estar em
operação, calculado pela fórmula:

Disponibilidade = MTBF/(MTBF + MTTR), onde:
 MTBF (Mean Time Between Failures), tempo médio entre falhas.
 MTTR (Mean Time To Repair), tempo médio de reparo.
4.3.2 Confiabilidade
Probabilidade de um sistema não apresentar falhas antes de uma quantidade de
horas bem determinada (t) e a alta confiabilidade de um sistema significa que ele
contém muitos componentes confiáveis que juntos constituem um sistema confiável.
Distribuição do tempo entre falhas de um sistema ou componente, especificada
pelo MTBF, podendo ser calculado pela fórmula:

Confiabilidade = e-(t/MTBF), onde:
 “e” = uma constante com valor de 2,71828.
 “t” = tempo
4.3.3 Sustentabilidade
Medida de quão rápido e eficaz um serviço de TI ou outro item de configuração
pode ser restaurado à operação normal após uma falha. A sustentabilidade é
frequentemente medida e reportada como MTTRS (Mean Time to Restore Service),
Tempo Médio Para Restaurar o Serviço, que pode ser calculado pela fórmula:

MTTRS = ∑ downtime / nº de incidentes gerados
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4.4 Riscos de indisponibilidade de Data Centers
Segundo Friedman (1982) os principais fatores de indisponibilidade em Data
Centers

são: (i) fogo; (ii) tempestade; (iii) terremoto; (iv) bomba; (v) perda de

empregados; (vi) falta de energia elétrica; (vii) falha maciça de equipamentos e; (viii)
calor excessivo, sendo que a criticidade dos fatores deve ser considerada levando em
conta a localização do Data Center.
Veras (2008) afirma que existem oito funcionalidades-chave que devem ser
consideradas na construção do Data Center: (i) Processamento, (ii) conectividade; (iii)
armazenamento; (iv) virtualização; (v) segurança; (vi) backup & recovery; (vii)
gerenciamento e; (viii) HA (high avalaibility) & DR (disaster recovery), sendo que
devem ser projetadas para funcionarem de forma integrada para atender às
demandas da organização.
Figueiredo (2010) identificou 13 fatores para a análise de riscos em Data Centers
: (i) Localização física; (ii) Construções; (iii) Ar Condicionado; (iv) Instalações elétricas;
(v) Sistemas de alarme; (vi) Sistema de combate a incêndio; (vii) Cabeamento; (viii)
Layout de ocupação; (ix) Procedimentos; (x) Gestão de serviços; (xi) Reação a
incidentes; (xii) Plano de manutenção e; (xiii) Plano de capacitação.
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, deve ser tratada de forma diferente, conforme necessário.
Portanto, os autores pesquisados apresentam eventos originados em desastres
com potencial para gerar indisponibilidade em Data Canters.
4.5 Natureza dos eventos
Em ambientes de Data Centers , diversos fatores como variações de temperatura
e elétrica e desastres naturais, por exemplo, afetam o desempenho e disponibilidade
desses recursos de TI e, consequentemente, dos serviços ofertados por eles. Com
base nesta premissa, as edificações e operação dos Data Centers exigem rigorosos
critérios de segurança e infraestrutura.
Segundo Japiassú e Marcondes (2008), qualquer evento pode ser classificado
como extrínseco e intrínseco, de acordo com sua natureza, definidos como:
 Intrínseco: que pertence à natureza de algo, que lhe é interior.
 Extrínseco: que vem do exterior, que tem uma origem ou causa externa.
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Este trabalho considera como eventos intrínsecos aqueles relacionados com as
características da função dos Data Centers

e sua operação, por exemplo,

instalação/configuração de servidores e/ou softwares, falha de segurança da
informação. Já os eventos extrínsecos são relacionados ao ambiente em que esses
Data Centers estão inseridos, por exemplo, roubo de equipamentos, inundação, greve
de funcionários.
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5 IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS PARA A DISPONIBILIDADE
DOS DATA CENTERS
A análise dos dados obtidos por meio da referência bibliográfica, permitiu
constatar os diversos fatores considerados críticos para a disponibilidade da
infraestrutura de um Data Center, representados na Tabela 3.
Tabela 3: Fatores críticos para a disponibilidade dos Data Centers .
Autor
Fatores
Friedman
(1982)

Fogo, tempestade, terremoto, bomba, perda de empregados, falta de
energia elétrica, falha maciça de equipamentos e, calor excessivo.

ANSI (2005)

Os requisitos de desempenho para as Tier I a Tier IV.

Silva (2009)

As instalações prediais.

Soriano (2009)

Os desastres naturais.

Figueiredo
(2010)

13 fatores para a análise de riscos em Data Centers : (i) Localização
física; (ii) Construções; (iii) Ar Condicionado; (iv) Instalações elétricas;
(v) Sistemas de alarme; (vi) Sistema de combate a incêndio; (vii)
Cabeamento; (viii) Layout de ocupação; (ix) Procedimentos; (x) Gestão
de serviços; (xi) Reação a incidentes; (xii) Plano de manutenção e; (xiii)
Plano de capacitação.
A importância da segmentação das empresas de acordo com a
disponibilidade esperada.

Avelar (2011)
Marcoux
(2011)

(a) sistemas de gerenciamento; (b) refrigeração; (c) segurança
patrimonial; (d) segurança contra incêndio; (e) energia elétrica e; (f)
construção civil.
11 segmentos da atividade humana que são afetados pelas falhas em
Data Centers . (Página 24)

Siqueira
(2012)
Marin (2012)

A importância do layout na infraestrutura dos subsistemas que serão
instalados e seu impacto nos Data Centers , inclusive sistema elétrico.

Habib (2013)

Os desastres (previsíveis, imprevisíveis e ataques intencionais).

Fonte: Dados da pesquisa.

Considerando os itens acima descritos, segregou-se seis fatores considerados
como críticos para a disponibilidade dos Data Centers , que atendem a todos os
autores

anteriormente

citados.

São

eles:

(i)

incêndio/explosão;

(ii)

inundação/enchente/alagamento; (iii) Sistema elétrico; (iv) Sistema de refrigeração;
(v) Sistema de comunicação e; (vi) segurança patrimonial.
5.1 Fator Incêndio/ Explosão
Este fator agrupa todos os eventos que culminam em ignição de
materiais/sistemas ou explosão, bem como a propagação do fogo.
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Um Data Center deve considerar as questões de proteção e supressão de
incêndio visto que, de modo geral, causam danos irreversíveis ao Data Center.
A infraestrutura do Data Center deve possuir características técnicas que
satisfaçam requisitos como: resistências mecânica; isolamento término; isolamento
acústico; resistências e reação ao fogo; estanqueidade e durabilidade.
5.2 Fator Inundação/Enchente/ Alagamentos
Este fator agrupa os eventos que geram indisponibilidade em função de líquidos
na sala de computadores, sejam oriundos de fonte externa ou interna.
Um projeto de Data Center deve contemplar não só uma localização segura
quanto a zonas de inundação, mas também resguardar-se de proximidades com
torres d’água, barragens e outros fatores que, em caso de acidente, possam
comprometer a disponibilidade dos serviços dos Data Centers .
5.3 Fator Sistema elétrico
As pesquisas revelam que as falhas no sistema de elétrico são as fontes de
indisponibilidade mais críticas para os Data Centers . Falhas no fornecimento de
energia por parte das concessionárias e no sistema de energia (geradores, UPS,
Nobreaks), não raro impossibilitam os Data Centers de cumprirem seus papéis.
5.4 Fator Sistema de refrigeração
Indisponibilidades em função de falhas no sistema de refrigeração são comuns.
Podem ocorrem em função de falhas antecessoras, como falha humana e
interrupções elétricas, superaquecimento do ambiente externo ou de equipamentos
instalados no interior do Data Center. Possuem impacto significativo, visto que
equipamentos de TI são sensíveis à variação de temperatura.
5.5 Fator Sistema de comunicação
O sistema de comunicação dos Data Centers também são considerados como
críticos, visto o objetivo principal dos mesmos, de fornecer infraestrutura e
conectividade. Contudo, saturação de infraestrutura física e falhas por parte dos
fornecedores; rompimento de fibra ótica e cabos e falha nos projetos e implementação
desses sistemas são fontes de perigo para a disponibilidade dos serviços dos Data
Centers .
5.6 Fator Segurança Patrimonial
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Agrupa os eventos que colocam em risco a segurança patrimonial e exclui-se
desse fator os eventos que afetam segurança de dados/informações (esses são
considerados eventos operacionais). Levam em consideração o atendimento as
questões de segurança físicas (riscos) como: arrombamento, fumaça, gases,
umidade, fogo, impacto, desabamento, explosão e radiação eletromagnética.
Ataques intencionais, roubo, incêndio, inundações, acessos não autorizados,
funcionários não capacitados, greves, limitação de acessos podem não só iniciar um
evento de indisponibilidade como atuar (intencional ou não), para o agravamento do
mesmo.
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6 IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS COM POTENCIAL PARA GERAR PERDA
DE DISPONIBILIDADE EM DATA CENTERS
Com base nas referências bibliográficas identificou-se 84 eventos com potencial
para gerar perda de disponibilidade aos Data Centers . Os eventos foram classificados
quanto a sua natureza (intrínseco ou extrínseco), sendo identificou-se 58 eventos do
tipo extrínseco e 26 eventos do tipo intrínseco.
Os eventos do tipo intrínseco não fazem parte do objeto de estudo deste trabalho
e foram descartados.
Os eventos do tipo extrínsecos foram classificados quanto ao ciclo de vida onde
poderiam ter sido identificados (definições estratégicas, projeto e implantação) e
quanto ao tipo de desastre (previsível, imprevisível e ataques intencionais, conforme
representado na Tabela 4.
Os eventos identificados, apesar de mencionados na norma ANSI (2005) e
demais referências bibliográficas, não p qualquer análise sobre o impacto na
disponibilidade dos Data Centers . Contudo, a revisão bibliográfica mostrou a
importância de se avaliar mais a fundo o impacto desses eventos extrínsecos na
disponibilidade dos mesmos.
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Tabela 4: Eventos extrínsecos com potencial de gerar perda de disponibilidade nos Data
Centers
EVENTOS EXTRÍNSECOS COM POTENCIAL PARA GERAR PERDA DE
DISPONIBILIDADE NOS DATA CENTERS
Acidentes gerais
Área com evento de inundação nos últimos 100 anos
Ausência/insuficiencia de controle de acesso ao data center
Ausência de monitoração (CFTV)
Contaminação química ou biológica
Deteriorização/vida útil/corrosão
Dificuldade de dissipação do calor
Dificuldade de dissipação do fogo
Edificação de uso misto (não dedicada)
Embalagens, ferramentas, manuais, documentos e outros materiais não relacionados a
comutação, armazenados no data center
Equipamentos de comutação e transmissão de dados armazenados no data center em
suas embalagens originais (papelão, plásticos, palets, isopor)
Equipamentos de refrigeração, geradores e tanque de combustível abrigados dentro do
data center
Equipamentos de refrigeração, geradores e tanque de combustível desprotegidos
Falta de capacitação dos funcionários quanto aos procedimentos de proteção ao fogo
Impedimentos Legais
Incêndio
Interrupção elétrica
Inundação
Localizado acima de 10.000 pés de altura, dificultando a refrigeração
Localizado em área com 1 ou mais incidência de incêndio florestal registrado
Localizado em região com presença de áreas nucleares
Localizado em rota de aviões
Localizado próximo a cabeceiras de pistas de aeroportos ou rotas de voo
Localizado próximo a presença de áreas militares
Localizado próximo a presença de embaixadas estrangeiras
Localizado sobre redes de gás de alta pressão ou adjacentes a ela
Deficiencia ou erro na manutenção das vias públicas/entorno
Materiais de proteção passiva ao fogo não ensaiados conforme normas em vigor
Não conformidade com relação a normas e diretrizes de construção local, estadual e
federal
Data Center construído com materiais combustíveis
Presença de áreas molhadas imediatamente acima do data center (banheiros, cozinha,
lavanderia, afins)
Presença de janelas para área externa
Presença de líquidos (bebidas, material de limpeza) no data center
Presença de material combustível utilizado na construção no interior do data center
Proximidade com áreas de alto índice de criminalidade
Proximidade de barragens ou torres d'água
Proximidade de rodovias e ferrovias
Ocorrência de danos ocasionados por raios e relâmpagos
Ruptura de fibra-ótica
Ruptura hidráulica nas instalações prediais do Data Center/entorno
Segurança
Tomadas de ar do sistema de climatização sem proteção contra a entrada de fumaça e
gases tóxicos ou corrosivos
Trabalhos com equipamentos e ferramentas que geram calor no interior ou na cobertura do
data center
Tubulações para fluidos inflamáveis ou combustíveis e gases não devem passar através
de salas de computadores
Utilização de materiais com IP >56 na construção do data center
Vandalismo
Roubo de equipamentos/periféricos/acessórios
Sobrecarga do sistema de refrigeração
Falha de elementos/componentes dos sistemas prediais
Explosão
Ataques/guerras/guerrilhas
Interrupção da comunicação
Alagamento da sala de máquinas
Interrupção da refrigeração
Altas temperaturas no ambiente
Localização em área de terremotos/furacões
Curto-circuito
Falha na manutenção preventiva dos sistemas prediais

Fonte: Dados da pesquisa

CICLO DE VIDA

TIPO DE DESASTRE

Definições estratégicas
Definições estratégicas
Implantação
Implantação
Definições estratégicas
Projeto
Projeto
Projeto
Definições estratégicas
Implantação

Imprevisível
Previsível
Previsível
Previsível
Imprevisível
Previsível
Previsível
Previsível
Previsível
Previsível

Implantação

Previsível

Projeto

Previsível

Projeto
Implantação
Implantação
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Projeto
Definições estratégicas
Implantação
Implantação

Previsível
Previsível
Previsível
Previsível
Imprevisível
Previsível
Previsível
Previsível
Previsível
Previsível
Previsível
Imprevisível
Imprevisível
Imprevisível
Imprevisível
Imprevisível
Previsível

Implantação
Projeto

Imprevisível
Previsível

Projeto
Implantação
Implantação
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Projeto

Previsível
Previsível
Previsível
Imprevisível
Imprevisível
Imprevisível
Imprevisível
Previsível
Previsível
Previsível
Imprevisível

Implantação

Previsível

Projeto

Previsível

Projeto
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Projeto
Projeto
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Definições estratégicas
Projeto
Projeto

Previsível
Ataque intencional
Ataque intencional
Previsível
Imprevisível
Imprevisível
Ataque intencional
Previsível
Imprevisível
Previsível
Previsível
Previsível
Imprevisível
Imprevisível
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6.1 Correlação dos fatores e eventos
Para a realização da correlação dos dados coletados nas referências
bibliográficas e na pesquisa das ocorrências com sinistros, utilizou-se a técnica de
“causa-efeito”.
O diagrama de causa e efeito, também conhecido como Gráfico de Ishikawa ou
Gráfico espinha de peixe, identifica muitas causas possíveis para um efeito ou
problema e classifica as ideias em categorias úteis (Baba, 2008).
Nesta etapa, os eventos foram agrupados de acordo com sua consequência em
cada fator crítico para a disponibilidade dos Data Centers .
A utilização desta técnica permitiu identificar eventos predecessores e
sucessores e estabelecer as conexões entre eles, conforme Figura 13. O
detalhamento da Figura 13 encontra-se no Anexo B.
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Figura 13: Diagrama de causa-efeito. Correlação de eventos e fatores.

Fonte: a autora
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7 PESQUISA DE SINISTROS
Foram pesquisados 162 casos de indisponibilidade de Data Centers , (ver Anexo
C) ocorridos entre 2009 e 2013, publicados em sites da internet. Para a pesquisa na
internet utilizou-se as seguintes palavras-chave: “Data Center”; “infraestrutura”;
“indisponibilidade”; “downtime ”; “infrastructure” e “unavailability”.
A análise dos sinistros foi realizada de acordo com as etapas 1 a 5:
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:
i. Intrínseco (descartado).
ii. Extrínseco (submetido às demais análises).
 Observa-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, optou-se por manter o evento
gerador no nível em que se apresenta.
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.
Das 162 ocorrências analisadas, identificou-se que 68 ocorrências foram
motivadas por eventos do tipo intrínseco e 94 ocorrências formam motivadas por
eventos do tipo extrínsecos. As ocorrências motivadas por eventos intrínsecos foram
descartadas. As ocorrências motivadas por eventos extrínsecos foram classificadas
quanto ao ciclo de vida e tipo de desastre.
As informações detalhadas da pesquisa encontra-se no Anexo C.
A relação de sites pesquisados encontra-se no Anexo D.
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7.1 Distribuição das ocorrências por período e fator
As 58 ocorrências motivadas por eventos do tipo extrínsecos estavam
distribuídas durante entre os anos de 2009 e 2013, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1: Distribuição das ocorrências do tipo extrínseco, por ano.

Fonte: Dados da pesquisa.

Sobre a distribuição das ocorrências quanto aos seis fatores, pôde-se verificar
que aconteceu uma maior concentração nos anos de 2009 e 2012, cerca de 25
ocorrências/ano, contra os demais anos, cuja média de eventos foi de 15
ocorrências/ano, conforme Gráfico 2.
Gráfico 2: Distribuição das ocorrências com eventos do tipo extrínseco, por ano e fator.

Fonte: Dados da pesquisa.
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No ano de 2009, com base na amostragem adotada, os fatores mais afetados
foram Sistema elétrico, com 10 ocorrências, e Incêndio/ Explosão, com 4 ocorrências.
Em 2012, observa-se que os fatores mais afetados foram Sistema elétrico, com 12
ocorrências,

Sistema

de

comunicação,

com

8

ocorrências

e,

inundação/enchentes/alagamento, com 6 ocorrências.
Em termos gerais, pode-se observar que os eventos que afetam o sistema
elétrico são os principais originadores de indisponibilidade, representando cerca de
43% de todos os eventos, conforme Gráfico 3, o que corrobora com a exigência da
norma ANSI/TIA-942, neste quesito.
Gráfico 3: Distribuição dos eventos por fator.

Fonte: Dados da pesquisa.

7.2 Tempo de indisponibilidade (downtime ) declarado
Da amostragem, apenas 29 ocorrências declararam informações sobre o
downtime médio. A distribuição das ocorrências quanto aos seis fatores, se apresenta
conforme Gráfico 4.
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.
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Gráfico 4: Downtime médio (horas) declarado, por fator.

Fonte: a autora

Analisando o downtime médio declarado e a reincidência dos fatores nas
ocorrências, percebeu-se que não há relação direta entre eles. O fator “Sistema de
refrigeração” apresentou maior downtime médio (60 horas) , mas teve o menor
número de ocorrências, tendo reincidido apenas 7 vezes. O fator “Sistema elétrico”
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, como podese observar no Gráfico 5.
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Gráfico 5: Recorrência dos fatores nas ocorrências com downtime declarado.

Fonte: Dados da pesquisa.

Analisando as ocorrências por evento gerador, verifica-se que as ocorrências
geradas por impedimentos legais e ruptura do sistema hidráulico foram de maior
impacto quanto ao downtime , seguidos por falhas do sistema de refrigeração e
eventos decorrentes de tempestades, conforme Gráfico 6.
Gráfico 6: Downtime médio por evento gerador.

Fonte: Dados da pesquisa.
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7.3 Distribuição dos eventos por ciclo de vida do Data Center
As pesquisas das ocorrências corroboram os dados obtidos durante a revisão
bibliográfica quanto a distribuição dos eventos no ciclo de vida dos Data Centers ver
Figura 6, página 28. A maioria dos eventos podem ser identificados e analisados
durante a fase de definições estratégicas de construção dos mesmos, conforme
Gráfico 7.
Gráfico 7: Distribuição dos eventos ocorridos por ciclo de vida do Data Center

Fonte: a autora.

7.4 Distribuição dos eventos por tipo de desastre
De acordo com a amostragem adotada, a distribuição dos eventos quanto ao tipo
de desastre apresenta-se conforme o Gráfico 8.
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Gráfico 8: Distribuição dos eventos por tipo de desastre.

Fonte: a autora.

Pôde-se observar que 79% das ocorrências com indisponibilidade são de
eventos classificados como “imprevisíveis1”, contra 18% “previsível2” e 3% “ataques
intencionais3”.
7.5 Validação dos dados
A validação dos eventos da pesquisa bibliográfica se deu por meio de sua
correlação com os eventos identificados nas ocorrências pesquisadas na internet.
Para a correlação elaborou-se uma matriz onde a primeira coluna continha os
eventos identificados por meio da pesquisa bibliográfica e a primeira linha continha os
eventos identificados por meio das pesquisas na internet. Identificou-se então todas
as intersecções, registrando com um “X” (ver Anexo E).
A correlação dos dados obtidos possibilitou a validação de 30 eventos do tipo
extrínseco, com potencial para gerar perda de disponibilidade em Data Centers ,
conforme Quadro 4.

1

Desastres imprevisíveis: Aqueles que não podemos prever antecipadamente, como terremotos,
indisponibilidade elétrica devido falhas técnicas, por exemplo
2
Desastres
previsíveis
são
aqueles
que
podem
ser previsto com antecedência, usando condições atmosféricas e ambientais e técnicas científicas modernas.
Exemplos
são
ciclone,
inundações, tsunamis, etc.
3
Aqueles originados pela vontade do homem, como ataque de destruição em massa e pulsos
eletromagnéticos

64

Quadro 4: Eventos validados por meio da pesquisa de ocorrências.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Relação de eventos validados
Acidentes gerais
Alagamento da sala de máquinas
Altas temperaturas no ambiente
Ataques/guerras/guerrilhas
Ausência/insuficiencia de controle de acesso ao data center
Curto-circuito
Deficiencia ou erro na manutenção das vias públicas/entorno
Dificuldade de dissipação do calor
Edificação de uso misto (não dedicada)
Explosão
Falha de elementos/componentes dos sistemas prediais
Falha na manutenção preventiva dos sistemas prediais
Impedimentos Legais
Incêndio
Interrupção da comunicação
Interrupção da refrigeração
Interrupção elétrica
Inundação
Localização em área de terremotos/furacões
Ocorrência de danos ocasionados por raios e relâmpagos
Presença de áreas molhadas imediatamente acima do data center (banheiros, cozinha, lavanderia, afins)
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 nas instalações prediais do Data Center/entorno
Segurança
Sobrecarga do sistema de refrigeração
Vandalismo

Fonte: a autora.
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a validação, iniciou-se a análise dos dados conforme os itens 8.1 a 8.7.
8.1 Eventos por ciclo de vida
Analisando os eventos validados quanto ao ciclo de vida dos Data Centers ,
verificou-se que 22 eventos podem ser identificados e analisados na fase de
definições estratégicas, 6 eventos podem ser identificados na fase de projetos, e 2
eventos podem ser identificados na fase de implantação desses ambientes. Tabela 5.
Tabela 5: Distribuição dos eventos por ciclo de vida.
Distribuição dos eventos quanto ao ciclo de vida dos Data Centers
Definições estratégicas
Acidentes gerais
Alagamento da sala de máquinas
Altas temperaturas no ambiente
Ataques/guerras/guerrilhas
Deficiencia ou erro na manutenção das vias públicas/entorno
Edificação de uso misto (não dedicada)
Explosão
Incêndio
Interrupção da comunicação
Interrupção da refrigeração
Interrupção elétrica
Inundação
Localização em área de terremotos/furacões
Ocorrência de danos ocasionados por raios e relâmpagos
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 nas instalações prediais do Data Center/entorno
Segurança
Vandalismo
Projeto
Curto-circuito
Dificuldade de dissipação do calor
Falha de elementos/componentes dos sistemas prediais
Falha na manutenção preventiva dos sistemas prediais
Presença de áreas molhadas imediatamente acima do data center
(banheiros, cozinha, lavanderia, afins)
Sobrecarga do sistema de refrigeração
Implantação
Ausência/insuficiencia de controle de acesso ao data center
Impedimentos Legais
Total Geral

Fonte: a autora

Qtde
eventos
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
30
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O Gráfico 9, apresenta-se a distribuição dos eventos quanto ao ciclo de vida dos
Data Centers .
Gráfico 9: Distribuição dos eventos quanto ao ciclo de vida dos Data Centers .

Fonte: a autora

8.2 Eventos por tipo de desastre
Dos 30 eventos identificados, 15 são do tipo previsível, contra 40 do tipo
imprevisível e 10 do tipo ataque intencional, conforme representado na Tabela 6.
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Tabela 6: Distribuição dos eventos quanto aos tipos de desastres.

Distribuição dos eventos quanto ao tipo de desastre
Previsível
Altas temperaturas no ambiente
Ausência/insuficiencia de controle de acesso ao data center
Dificuldade de dissipação do calor
Edificação de uso misto (não dedicada)
Impedimentos Legais
Incêndio
Interrupção da comunicação
Interrupção da refrigeração
Inundação
Localização em área de terremotos/furacões
Presença de áreas molhadas imediatamente acima do data center
(banheiros, cozinha, lavanderia, afins)
Ruptura de fibra-ótica
Ruptura hidráulica nas instalações prediais do Data
Center/entorno
Segurança
Sobrecarga do sistema de refrigeração
Imprevisível
Acidentes gerais
Alagamento da sala de máquinas
Curto-circuito
Deficiencia ou erro na manutenção das vias públicas/entorno
Explosão
Falha de elementos/componentes dos sistemas prediais
Falha na manutenção preventiva dos sistemas prediais
Interrupção elétrica
Ocorrência de danos ocasionados por raios e relâmpagos
Proximidade com áreas de alto índice de criminalidade
Proximidade de barragens ou torres d'água
Proximidade de rodovias e ferrovias
Ataque intencional
Ataques/guerras/guerrilhas
Roubo de equipamentos/periféricos/acessórios
Vandalismo
Total Geral
Fonte: a autora

Quantidade
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
30
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O Gráfico 10 apresenta a distribuição dos eventos quanto aos tipos de desastres.
Gráfico 10: Eventos quanto ao tipo de desastre

Fonte: a autora

8.3 Correlação dos eventos por ciclo de vida e tipo de desastre
Os eventos são, em sua maioria, do tipo de desastre previsível, seguido dos
eventos do tipo imprevisível e
Tabela 7.

ataques intencionais, conforme representado na
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Tabela 7: Eventos por ciclo de vida e tipo de desastre.

Eventos por ciclo de vida e tipo de desastre
Definições estratégicas
Ataque intencional
Ataques/guerras/guerrilhas
Vandalismo
Roubo de equipamentos/periféricos/acessórios
Imprevisível
Proximidade de barragens ou torres d'água
Ocorrência de danos ocasionados por raios e relâmpagos
Acidentes gerais
Alagamento da sala de máquinas
Proximidade com áreas de alto índice de criminalidade
Deficiencia ou erro na manutenção das vias públicas/entorno
Proximidade de rodovias e ferrovias
Explosão
Interrupção elétrica
Previsível
Ruptura de fibra-ótica
Inundação
Segurança
Edificação de uso misto (não dedicada)
Localização em área de terremotos/furacões
Incêndio
Ruptura hidráulica nas instalações prediais do Data
Center/entorno
Interrupção da comunicação
Altas temperaturas no ambiente
Interrupção da refrigeração
Projeto
Imprevisível
Curto-circuito
Falha na manutenção preventiva dos sistemas prediais
Falha de elementos/componentes dos sistemas prediais
Previsível
Dificuldade de dissipação do calor
Sobrecarga do sistema de refrigeração
Presença de áreas molhadas imediatamente acima do data
center (banheiros, cozinha, lavanderia, afins)
Implantação
Previsível
Impedimentos Legais
Ausência/insuficiencia de controle de acesso ao data center
Total Geral
Fonte: a autora

Quantidade
22
3
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
30
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A distribuição dos eventos apresentam-se conforme Gráfico 11.
Gráfico 11: Eventos por ciclo de vida e tipo de desastre.

Fonte: a autora

8.4 Priorização dos eventos
Os eventos foram ordenados em função da recorrência dos mesmos, conforme
Quadro 5.
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Quadro 5: Ordem dos eventos por recorrência.
Recorrência
36
12
9
7
5
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Eventos
Interrupção elétrica
Interrupção da comunicação
Inundação
Interrupção da refrigeração
Incêndio
Ataques/guerras/guerrilhas
Falha na manutenção preventiva dos sistemas prediais
Acidentes gerais
Alagamento da sala de máquinas
Altas temperaturas no ambiente
Ausência/insuficiencia de controle de acesso ao data center
Curto-circuito
Deficiencia ou erro na manutenção das vias públicas/entorno
Dificuldade de dissipação do calor
Edificação de uso misto (não dedicada)
Explosão
Falha de elementos/componentes dos sistemas prediais
Impedimentos Legais
Localização em área de terremotos/furacões
Ocorrência de danos ocasionados por raios e relâmpagos
Presença de áreas molhadas imediatamente acima do data center (banheiros, cozinha, lavanderia, afins)
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 nas instalações prediais do Data Center/entorno
Segurança
Sobrecarga do sistema de refrigeração
Vandalismo

Fonte: a autora.
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8.5 Fonte dos eventos (origem)
Considerando os dados analisados, identificou-se as fontes, ou origem, dos
eventos, de modo a verificar o momento que poderiam ser identificados e/ou
mitigados, reduzindo assim a vulnerabilidade dos Data Centers a esses eventos,
conforme Tabela 8.
Tabela 8: Fonte/origem dos eventos.

Fonte dos eventos (origem)
Definição do local
Projeto - layout
Projeto - sistema de comunicação
Projeto - sistema de incêndio
Projeto - sistema de refrigeração
Projeto - sistema de segurança
Projeto - sistema elétrico
Fonte: a autora

 Definição do local: esta fonte/origem agrupa todos os eventos motivados em
função da localização do Data Center, por exemplo, roubo de equipamentos,
inundação, incêndio.
 Projeto – layout: esta fonte/origem agrupa os eventos motivados em função da
distribuição (layout) do Data Center, incluindo as áreas de apoio.
 Projeto – sistema de comunicação: os eventos motivados por perda da
comunicação, por exemplo, Sistema de comunicação, são agrupados nesta
fonte/origem.
 Projeto – sistema de refrigeração: agrupa todos os eventos que envolvem a
Sistema de refrigeração.
 Projeto – sistema de segurança: agrupam, por exemplo, os evento motivados
por identificação de uso misto e ausência/falha de controle de acesso.
 Projeto – Sistema elétrico: agrupam, por exemplo, eventos como curto circuito
e interrupção elétrica.
As fontes, ou origem, dos eventos são definidos conforme o momento em que
poderia ter sido identificados e analisados, a fim de se diminuir a vulnerabilidade dos
Data Centers quanto aos impactos desses eventos.
Os eventos foram classificados, quanto a fonte/origem, conforme Tabela 9.
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Tabela 9: Eventos distribuídos por fonte/origem.
Fonte dos eventos (origem)
Definição do local
Acidentes gerais
Alagamento da sala de máquinas
Ataques/guerras/guerrilhas
Deficiencia ou erro na manutenção das vias públicas/entorno
Explosão
Incêndio
Inundação
Localização em área de terremotos/furacões
Ocorrência de danos ocasionados por raios e relâmpagos
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
Vandalismo
Projeto - layout
Presença de áreas molhadas imediatamente acima do data center (banheiros, cozinha, lavanderia, afins)
Ruptura hidráulica nas instalações prediais do Data Center/entorno

Projeto - sistema de comunicação
Interrupção da comunicação

Projeto - sistema de refrigeração
Altas temperaturas no ambiente
Interrupção da refrigeração
Sobrecarga do sistema de refrigeração

Projeto - sistema de segurança
Ausência/insuficiencia de controle de acesso ao data center
Dificuldade de dissipação do calor
Edificação de uso misto (não dedicada)
Impedimentos Legais

Segurança
Projeto - sistema elétrico
Curto-circuito
Falha de elementos/componentes dos sistemas prediais
Falha na manutenção preventiva dos sistemas prediais
Interrupção elétrica
Total Geral

Quantidade
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
30

Fonte: a autora

8.6 Distribuição dos eventos quanto ao ciclo de vida, tipo de desastre e fonte/origem
Distribuindo os eventos extrínsecos quanto ao ciclo de vida, tipo de desastre e
fonte/origem, observamos que 73,33% das ocorrências poderiam ser identificadas na
fase de definições estratégicas, 20% na fase de projeto e 6,67% na fase de
implantação dos Data Centers , conforme Tabela 10.
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Tabela 10: Distribuição dos eventos quanto ao ciclo de vida, tipo de desastre e fonte/origem
Distribuição dos eventos em função do ciclo de vida, tipo de desastre e fonte/origem
Definições estratégicas
Previsível
Definição do local
Incêndio
Inundação
Localização em área de terremotos/furacões
Ruptura de fibra-ótica
Projeto - layout
Ruptura hidráulica nas instalações prediais do Data Center/entorno
Projeto - sistema de comunicação
Interrupção da comunicação
Projeto - sistema de refrigeração
Altas temperaturas no ambiente
Interrupção da refrigeração
Projeto - sistema de segurança
Edificação de uso misto (não dedicada)
Segurança
Imprevisível
Definição do local
Acidentes gerais
Alagamento da sala de máquinas
Deficiencia ou erro na manutenção das vias públicas/entorno
Explosão
Ocorrência de danos ocasionados por raios e relâmpagos
Proximidade com áreas de alto índice de criminalidade
Proximidade de barragens ou torres d'água
Proximidade de rodovias e ferrovias
Projeto - sistema elétrico
Interrupção elétrica
Ataque intencional
Definição do local
Ataques/guerras/guerrilhas
Roubo de equipamentos/periféricos/acessórios
Vandalismo
Projeto
Previsível
Projeto - layout
Presença de áreas molhadas imediatamente acima do data center (banheiros, cozinha, lavanderia, afins)
Projeto - sistema de refrigeração
Sobrecarga do sistema de refrigeração
Projeto - sistema de segurança
Dificuldade de dissipação do calor
Imprevisível
Projeto - sistema elétrico
Curto-circuito
Falha de elementos/componentes dos sistemas prediais
Falha na manutenção preventiva dos sistemas prediais
Implantação
Previsível
Projeto - sistema de segurança
Ausência/insuficiencia de controle de acesso ao data center
Impedimentos Legais
Total Geral

Fonte: a autora

Percentual
73,33%
45,45%
40,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
10,00%
100,00%
10,00%
100,00%
20,00%
50,00%
50,00%
20,00%
50,00%
50,00%
40,91%
88,89%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
11,11%
100,00%
13,64%
100,00%
33,33%
33,33%
33,33%
20,00%
50,00%
33,33%
100,00%
33,33%
100,00%
33,33%
100,00%
50,00%
100,00%
33,33%
33,33%
33,33%
6,67%
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
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Quanto a fonte/origem dos eventos, identificou-se que 50% tem origem na
definição do local, 17% na falta ou ineficiência de um projeto de segurança patrimonial,
13% em falhas do projeto do sistema elétrico, 10% em falha do projeto de refrigeração,
7% são decorrentes do projeto de layout e 3% em falhas do sistema de comunicação,
como mostra o gráfico 12.
Gráfico 12: Distribuição dos eventos quanto a fonte/origem.

Fonte: a autora

 A definição do local está diretamente relacionada a 40% dos desastres
previsíveis; 89% dos desastres imprevisíveis e 100% dos ataques
intencionais.
 Projeto do sistema de refrigeração está relacionado a 20% dos desastres
previsíveis e deve envolver decisões sobre a escolha do local e o índice
de disponibilidade que o Data Center deseja atingir, conforme a norma
ANSI/TIA-942; e 33% dos desastres previsíveis ocorridos na fase
Projetos do ciclo de vida dos Data Centers .
 20% dos desastres estão relacionados a falta ou ineficiência de um
projeto de Segurança Patrimonial já na fase das Definições Estratégicas
e 100% dos desastres imprevisíveis ocorridos na fase de Implantação do
Data Center.
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 Desastres relacionados ao projeto de Layout representam 10% das
ocorrências na fase de Definições Estratégica e 33% das ocorrências na
fase de Projetos.
 O projeto elétrico está relacionado a 100% dos desastres ocorridos na
fase de Projeto e 11% dos desastres ocorridos na fase de Definições
Estratégicas.
Analisando os dados coletados, pode-se verificar que:
i.

Não há relação entre o downtime declarado e a recorrência dos eventos
e fatores.

ii.

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.
iii.

Correlacionando os eventos com o ciclo de vida, observa-se que a maioria
pode ser analisada na fase de definições estratégica e envolve
principalmente eventos do tipo de desastre previsível. Analisar esses
eventos no momento das definições amplia as chances de mitigar os
perigos.

iv.

Quanto ao tipo de desastre, a grande maioria está classificado como
previsível, contudo, pode-se observar que a escolha do local para a
construção do Data Center
eventos.

é fundamental para a mitigação desses
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9 PROPOSTA DE REQUISITOS EXTRÍNSECOS PARA CLASSIFICAÇÃO
TIER DOS DATA CENTERS
Com base nos resultados este trabalho propõe uma relação de 15 requisitos que
reduziriam a vulnerabilidade dos Data Centers quanto a indisponibilidade causada
por eventos extrínsecos, em complemento aos requisitos já exigidos pela norma
ANSI/TIA- 942, conforme representado no Quadro 6.
Quadro 6: Proposta de requisitos extrínsecos para classificação dos Data Centers .
# REQUISITOS EXTRÍNSECOS
1 Construído longe de barragens ou torres d'água
Projeto - Sistema de comunicação contempla 2 ou mais
2
entradas distintas de fibra ótica
3 Construído em local com baixo índice de criminalidade
4 Construído em local de temperatura amena/fria
5 Construído longe de rodovias/ferrovias
Projeto - Sistema de refrigeração contemplar meios de
6 propiciar a dissipação do calor e temperatura do
ambiente e região

REDUZ INDISPONIBILIDADES MOTIVADAS POR:
Acidentes
Ruptura de fibra ótica
Roubo
Vandalismo
Ataques
Superaquecimento no ambiente
Acidentes
Superaquecimento no ambiente
Ausência/insuficiencia de controle de acesso ao data center

7

8
9
10
11
12

13
14
15

Ataques intencionais
Projeto - Sistema de segurança patrimonial implantado e
Vandalismo
operacional
Impedimentos Legais
Segurança
Construído fora da área de tempestades elétricas
Raios/Relâmpagos
Manutenções programadas nos sistemas prediais
Falhas de elementos/componentes dos sistemas
Projeto - Sistema elétrico contempla 2 entradas de
Falha no fornecimento de energia por parte da
fornecedores de energia
concessionária
Construído fora de área de terremotos/furacões
Terremotos/furacões
Propagação do fogo
Construído em área sem risco de incêndio/explosão
Explosão
(adjacências)
Raios/Relâmpagos
Interrupções da comunicação
Construído em área sem histórico de
Interrupções elétricas
ataques/guerras/guerrilhas
Ataques
Ausência de tubulações hidraulicas e áreas molhadas
Alagamento da sala de computadores
acima ou adjacente ao DC
Tempestades
Construído em local sem histórico de
Inundações
inundação/enchente/alagamentos
Enchentes

Fonte: a autora
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A classificação dos Data Centers está restrita à classificação do seu subsistema
mais fraco e segue o workflow representado na Figura 14.
Figura 14: Workflow para classificação Tier dos Data Centers .

Fonte: a autora.

Quanto às camadas (Tiers), este trabalho propõe a classificação de acordo com
o cumprimento obrigatório dos requisitos propostos. A distribuição dos 15 requisitos
extrínsecos nas camadas (Tiers) estão propostas com base nas análises quanto a
recorrência dos eventos e o downtime médio observados e está apresentada no
Quadro 7.
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Quadro 7: Proposta de classificação Tier com requisitos extrínsecos.

Fonte: a autora.
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Com base nos dados este trabalho propõe também uma ampliação da
classificação dos recursos dos Data Centers proposta por Silva (2009), conforme
representado na Figura 15.
Figura 15: Classificação dos recursos dos Data Centers .

Fonte: Silva (2009). Adaptação da autora.
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10 CONCLUSÃO
As referências bibliográficas apresentaram seis fatores críticos para a
disponibilidade e 59 eventos extrínsecos com potencial para gerar indisponibilidade.
Para a validação dos 6 fatores e 59 eventos foi realizada pesquisa com 162 sinistros
com indisponibilidade, publicados na internet, que revelou 29 eventos do tipo
extrínseco.
Correlacionando os eventos obtidos por meio das referências bibliográficas com
os eventos obtidos nas pesquisa de sinistros, foi possível corroborar os 6 fatores e 30
eventos do tipo extrínseco, obtidos por meio das referências.
A análise e correlação dos resultados obtidos demonstram que 47% dos eventos
ocorrem em função de falha na escolha do local, 53% em função de falhas no projeto
dos sistemas que compõe os Data Centers

(elétrico, refrigeração, incêndio,

comunicação, segurança).
Como conclusão geral a pesquisa indica que as empresas (ou empreendedores)
precisam aprofundar as análises quanto as 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.
Com a análise das fontes/origens dos eventos, assume-se que a inclusão de 15
requisitos extrínsecos, sendo: construído longe de barragens ou torres d'água;
construído longe de rodovias/ferrovias; projeto - sistema de refrigeração propicia a
dissipação do calor e contempla a temperatura do ambiente e região; construído em
local com baixo índice de criminalidade; projeto - sistema de segurança patrimonial
implantado e operacional; construído fora da área de tempestades elétricas;
manutenções programadas nos sistemas prediais; projeto - sistema elétrico contempla
2

entradas

de

fornecedores

de

energia;

construído

fora

de

área

de

terremotos/furacões; construído em local com baixo índice de criminalidade;
construído em local de temperatura amena/fria; projeto - sistema de comunicação
contempla 2 ou mais entradas distintas de fibra ótica; construído em área sem histórico
de ataques/guerras/guerrilhas; ausência de tubulações hidráulicas e áreas molhadas
acima

ou

adjacente

ao

DC

e

construído

em

local

sem

histórico

de

inundação/enchente/alagamentos; em complemento aos requisitos já exigidos pela
norma ANSI/TIA-942, reduz a vulnerabilidade dos Data Centers
manutenção da disponibilidade dos mesmos.

e auxilia na
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Portanto, obteve-se o resultado pretendido quanto ao objetivo de identificar e
propor requisitos complementares para a classificação dos Data Centers com foco
nos eventos externos que influenciam na disponibilidade dos mesmos.
10.1

Trabalhos futuros
Como estudos complementares a este trabalho, propõe-se:
 O método utilizado para identificação dos fatores e eventos mostrou-se
adequado para verificar os requisitos propostos, contudo, em função da
pouca informação disponível sobre os sinistros de indisponibilidade, com
a amostragem obtida, não foi possível avançar os estudos quanto aos
requisitos quantitativos, portanto deve-se ampliar a pesquisa de sinistros,
seja ampliando o período analisado ou a fonte da coleta de dados;
 Ampliar os estudos quantitativamente, dando uma visão dos critérios
necessários para a classificação Tier;
 Como essas falhas ocorrem nas fases iniciais do ciclo de vida do Data
Center, cabe aprofundar as análises quanto a esses pontos de
vulnerabilidade,

a

fim

de

evitar

os

prejuízos

decorrentes

de

indisponibilidades desses ambientes;
 Desenvolvimento de uma metodologia para o comissionamento dos
sistemas dos Data Centers
apresentados.

englobando os requisitos extrínsecos
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GLOSSÁRIO
Aplicação

Entidade que executa transformação de dados (Silva,
2009).

APP

Análise Preliminar de Perigo: Técnica estrutura que tem por
objetivo identificar os perigos presentes numa instalação,
que podem ser ocasionados por eventos indesejados.
(Barreto, 2008).

CIO

Chief Information Officer: Executivo sênior responsável pela
governança das funções de TI. (Gonçalves, 2006).

Computação na

Conjunto de recursos virtuais facilmente utilizáveis e

Nuvem ou Cloud

acessíveis, tais como hardwares, softwares, plataformas de

Computing

desenvolvimento e serviços. (Veras, 2009).

Data Center

Ambiente construído para abrigar computadores/servidores
de processamento e armazenamento de dados. (Siqueira,
2012).

Downtime

Período de tempo de indisponibilidade de um equipamento
ou serviço, em especial em decorrência de uma avaria.
(Marin, 2012).

Framework

Conjunto de conceitos usado para resolver um problema de
um domínio específico. (Silva, 2009).

Missão Crítica

Ambiente construído para prover disponibilidade de
aplicações, serviços e processos, dos quais a paralisação
ou perda de dados importantes poderiam gerar transtornos,
não apenas financeiros, mas também sociais. (Marin, 2012).

Roteadores

Dispositivos de rede que permite interligar redes distintas.
(Veras, 2008).

Storage

Dispositivo capaz de armazenar grande volume de dados.
(Veras, 2008).

Switch

Equipamento que possibilita a comunicação dos
computadores em rede, endereçando os dados para o
destinatário definido. (Veras, 2008).

Tier

Nível de classificação de um Data Center quanto a sua
disponibilidade e redundância. (Uptime Institute, 2013).
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Tier I

Data Center básico com pequena ou nenhuma redundância,
garantindo disponibilidade 99,671%, com downtime
máximo permitido de no máximo 28,8 horas anuais. (Nist,
2011).

Tier II

Data Center com alguma redundância, garantindo a
disponibilidade de 99,741%, com d

Tier III

Data Center auto sustentado que possuem unidades
redundantes suficientes para tolerância de falhas ou
manutenção de um sistema, garantindo a disponibilidade de
99,982%. Downtime permitido de 1,6 horas anuais. (Nist,
2011).

Tier IV

Data Center sem tolerância de falha que com unidades
redundantes suficientes para permitir falha ou manutenção,
garantindo a disponibilidade de 99,995%. Downtime
permitido de 0,4 horas anuais. (Nist, 2011).

Tiering

Data Center redundante, sem tolerância a falhas. Downtime
permitido de 0,09 horas anuais. (Uptime Institute, 2013).
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1

APÊNDICE A
Lista de eventos com potencial para gerar perda de disponibilidade em Data Centers , identificados por meio das referências
bibliográficas.
#

EVENTOS COM POTENCIAL PARA GERAR PERDA
DE DISPONIBILIDADE NOS DATA CENTERS

1

Acidentes gerais

2

Área com evento de inundação nos últimos 100 anos

3

4

Ausência/insuficiência de controle de acesso ao Data
Center
Ausência de gabinetes nos equipamentos instalados nos
racks/Data Center

CICLO

DE

VIDA

TIPO

DE

DESASTRE
Definições

TIPO

DE

EVENTO

Imprevisível

Extrínseco

Previsível

Extrínseco

Implantação

Previsível

Extrínseco

Operação

Previsível

Intrínseco

estratégicas
Definições
estratégicas

5

Ausência de laterais isolantes nos racks

Operação

Previsível

Intrínseco

6

Ausência de monitoração (CFTV)

Implantação

Previsível

Extrínseco

7

Ausência de sala cofre para armazenamento dos dados

Operação

Previsível

Intrínseco

8

Contaminação química ou biológica

Imprevisível

Extrínseco

9

Deterioração/vida útil/corrosão

Projeto

Previsível

Extrínseco

10

Dificuldade de dissipação do calor

Projeto

Previsível

Extrínseco

11

Dificuldade de dissipação do fogo

Projeto

Previsível

Extrínseco

Definições
estratégicas

2

#

12

EVENTOS COM POTENCIAL PARA GERAR PERDA
DE DISPONIBILIDADE NOS DATA CENTERS
Edificação de uso misto (não dedicada)

CICLO

DE

VIDA

TIPO

DE

DESASTRE
Definições

TIPO

DE

EVENTO

Previsível

Extrínseco

Implantação

Previsível

Extrínseco

Implantação

Previsível

Extrínseco

Projeto

Previsível

Extrínseco

Projeto

Previsível

Extrínseco

Implantação

Previsível

Extrínseco

Implantação

Previsível

Extrínseco

Previsível

Extrínseco

Imprevisível

Extrínseco

estratégicas

Embalagens, ferramentas, manuais, documentos e
13 outros materiais não relacionados a comutação, armazenados
no Data Center
Equipamentos de comutação e transmissão de dados
14 armazenados no Data Center em suas embalagens originais
(papelão, plásticos, palets, isopor)
15

16

17

Equipamentos de refrigeração, geradores e tanque de
combustível abrigados dentro do Data Center
Equipamentos de refrigeração, geradores e tanque de
combustível desprotegidos
Falta de capacitação dos funcionários quanto aos
procedimentos de proteção ao fogo

18

Impedimentos Legais

19

Incêndio

20

Interrupção elétrica

Definições
estratégicas
Definições
estratégicas

3

#

21

22

23

EVENTOS COM POTENCIAL PARA GERAR PERDA
DE DISPONIBILIDADE NOS DATA CENTERS

estratégicas

Localizado acima de 10.000 pés de altura, dificultando a
refrigeração

incêndio florestal registrado

Localizado em rota de aviões

29

estratégicas

estratégicas

ou rotas de voo

Definições
estratégicas

Localizado próximo a presença de áreas militares
próximo

a

presença

de

embaixadas

estrangeiras
Localizado sobre redes de gás de alta pressão ou
adjacentes a ela

Definições

Definições

Localizado próximo a cabeceiras de pistas de aeroportos

Localizado

Definições
estratégicas

25

28

Definições
estratégicas

Localizado em área com 1 ou mais incidência de

TIPO

DE

DESASTRE
Definições

Inundação

Localizado em região com presença de áreas nucleares

27

DE

VIDA

24

26

CICLO

Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Projeto

TIPO

DE

EVENTO

Previsível

Extrínseco

Previsível

Extrínseco

Previsível

Extrínseco

Previsível

Extrínseco

Previsível

Extrínseco

Previsível

Extrínseco

Imprevisível

Extrínseco

Imprevisível

Extrínseco

Imprevisível

Extrínseco

4

#

30

31

32
33
34
35
36

37

EVENTOS COM POTENCIAL PARA GERAR PERDA
DE DISPONIBILIDADE NOS DATA CENTERS
Deficiência

ou

erro

na

DE

VIDA

manutenção

das

vias

públicas/entorno

conforme normas em vigor
Não conformidade com relação a normas e diretrizes de
construção local, estadual e federal
Data Center construído com materiais combustíveis
Presença de áreas molhadas imediatamente acima do
Data Center (banheiros, cozinha, lavanderia, afins)
Presença de janelas para área externa
Presença de líquidos (bebidas, material de limpeza) no
Data Center
de

material

combustível

utilizado

na

construção no interior do Data Center

38

Proximidade com áreas de alto índice de criminalidade

39

Proximidade de barragens ou torres d'água

TIPO

DE

DESASTRE
Definições

TIPO

DE

EVENTO

Imprevisível

Extrínseco

Implantação

Imprevisível

Extrínseco

Implantação

Previsível

Extrínseco

Implantação

Imprevisível

Extrínseco

Projeto

Previsível

Extrínseco

Projeto

Previsível

Extrínseco

Implantação

Previsível

Extrínseco

Implantação

Previsível

Extrínseco

Imprevisível

Extrínseco

Imprevisível

Extrínseco

estratégicas

Materiais de proteção passiva ao fogo não ensaiados

Presença

CICLO

Definições
estratégicas
Definições
estratégicas

5

#

40

41

42

43

44

EVENTOS COM POTENCIAL PARA GERAR PERDA
DE DISPONIBILIDADE NOS DATA CENTERS

de

danos

ocasionados

DE

VIDA

estratégicas
por

raios

e

relâmpagos
Redundância dos equipamentos localizada no mesmo
rack/Data Center
Ruptura de fibra-ótica
Ruptura hidráulica nas instalações prediais do Data
Center/entorno

TIPO

DE

DESASTRE
Definições

Proximidade de rodovias e ferrovias
Ocorrência

CICLO

Definições
estratégicas
Operação
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições

TIPO

DE

EVENTO

Imprevisível

Extrínseco

Imprevisível

Extrínseco

Previsível

Intrínseco

Previsível

Extrínseco

Previsível

Extrínseco

Previsível

Extrínseco

45

Segurança

46

Sistema de telecomunicação não redundante

Operação

Previsível

Intrínseco

47

Storage não redundante

Operação

Previsível

Intrínseco

Operação

Imprevisível

Intrínseco

Projeto

Imprevisível

Extrínseco

48

49

Superaquecimento dos equipamentos instalados no
Data Center
Tomadas de ar do sistema de climatização sem proteção
contra a entrada de fumaça e gases tóxicos ou corrosivos

estratégicas

6

#

50

51

52

EVENTOS COM POTENCIAL PARA GERAR PERDA
DE DISPONIBILIDADE NOS DATA CENTERS
Trabalhos com equipamentos e ferramentas que geram
calor no interior ou na cobertura do Data Center
Tubulações para fluidos inflamáveis ou combustíveis e
gases não devem passar através de salas de computadores
Utilização de materiais com IP >56 na construção do
Data Center

CICLO

DE

VIDA

TIPO

DE

DESASTRE

TIPO

DE

EVENTO

Implantação

Previsível

Extrínseco

Projeto

Previsível

Extrínseco

Projeto

Previsível

Extrínseco

Definições

Ataque

53

Vandalismo

54

Roubo de equipamentos/periféricos/acessórios

55

Sobrecarga do sistema de refrigeração

Projeto

Previsível

Extrínseco

56

Desligamento automático dos equipamentos

Operação

Previsível

Intrínseco

57

Falha de elementos/componentes dos sistemas prediais

Projeto

Imprevisível

Extrínseco

58

Explosão

Imprevisível

Extrínseco

59

Ataques/guerras/guerrilhas

60

Sistema de comunicação

estratégicas
Definições
estratégicas

Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas

intencional
Ataque
intencional

Ataque
intencional
Previsível

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

7

#

EVENTOS COM POTENCIAL PARA GERAR PERDA
DE DISPONIBILIDADE NOS DATA CENTERS

61

Alagamento da sala de máquinas

62

Interrupção da refrigeração

63

Altas temperaturas no ambiente

64

Violação de cláusula contratual

65

Localização em área de terremotos/furacões

66

Falha de configuração/atualização de SW/HW

67

CICLO

DE

VIDA

TIPO

DE

DESASTRE
Definições

TIPO

DE

EVENTO

Imprevisível

Extrínseco

Previsível

Extrínseco

Previsível

Extrínseco

Imprevisível

Intrínseco

Previsível

Extrínseco

Operação

Imprevisível

Intrínseco

Ataque aos dados

Operação

Imprevisível

Intrínseco

68

Aumento na taxas de erro/perda de conectividade

Operação

Imprevisível

Intrínseco

69

Certificado SSL expirado

Operação

Previsível

Intrínseco

70

Curto-circuito

Projeto

Imprevisível

Extrínseco

71

Falha (bug) do ano bissexto

Operação

Imprevisível

Intrínseco

72

Falha de banco de dados

Operação

Imprevisível

Intrínseco

73

Falha de equipamentos de rede

Operação

Imprevisível

Intrínseco

74

Falha de HW/SW

Operação

Imprevisível

Intrínseco

75

Falha de projeto (migração)

Operação

Imprevisível

Intrínseco

estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Operação
Definições
estratégicas

8

#

EVENTOS COM POTENCIAL PARA GERAR PERDA
DE DISPONIBILIDADE NOS DATA CENTERS

CICLO

DE

VIDA

TIPO

DE

DESASTRE

TIPO

DE

EVENTO

76

Falha humana

Operação

Imprevisível

Intrínseco

77

Falha na manutenção preventiva dos sistemas prediais

Projeto

Imprevisível

Extrínseco

78

Falha na manutenção programada

Operação

Imprevisível

Intrínseco

79

Falha na rotina de backup

Operação

Imprevisível

Intrínseco

80

Falha no Registro.br (servidor de domínio)

Operação

Imprevisível

Intrínseco

81

Falha no servidor de DNS

Operação

Imprevisível

Intrínseco

82

Falha no banco de dados

Operação

Imprevisível

Intrínseco

83

Picos de tráfego

Operação

Imprevisível

Intrínseco

Operação

Imprevisível

Intrínseco

84

Problemas internos (não relacionados às instalações
prediais)

1

APÊNDICE B
Relação de causa e efeito entre os fatores críticos para a disponibilidade dos Data Centers e os eventos com probabilidade de
gerar indisponibilidade nos mesmos.

2

3

4

5

6

7

8

1

APÊNDICE C
Planilha de ocorrências com indisponibilidade pesquisadas nos sites.
Evento

1

2

Evento que deu origem à
indisponibilidade
Aumento na taxas de erro / perda de
conectividade
Falta de energia da concessionária de
energia
Alarme falso de incêndio disparou o

3

sistema de supressão de fogo no centro
de dados

4
5

Falha em aplicativos de negócio
Problemas internos (não relacionados às
instalações prediais)

Fator

Operacional

Sistema elétrico

Ciclo de
vida
Operação
Definições

Desastre

Imprevisível

Downtime

Tipo de

(horas)

evento

Não
informado

Intrínseco

Imprevisível

5

Extrínseco

Imprevisível

40

Extrínseco

Operacional

Imprevisível

0,75

Intrínseco

Operacional

Imprevisível

Incêndio/
Explosão

estratégicas

Operação

6

Manutenção dos servidores

Operacional

Imprevisível

7

Falha de hardware

Operacional

Imprevisível

8

Tempestade

9

Guerra

Inundação/Enchente/
Alagamento
Segurança

Definições
estratégicas
Definições
estratégicas

Previsível

Imprevisível

Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado

Intrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Extrínseco

2

Evento que deu origem à

Evento

Fator

indisponibilidade

10

Incêndio no porão

Incêndio/ Explosão

11

Atentado terrorista

Segurança

12

Falhas de rede

Operacional

13

Falta de energia da concessionária de
energia

Interrupção elétrica

Ciclo de
vida
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas

Desastre

Imprevisível

estratégicas

Imprevisível

Imprevisível

15

Certificado SSL expirado

Operacional

Imprevisível

17

18

energia
Falta de energia da concessionária de
energia
Falha

no

aplicativo

Balancing

Elastic

Load

Sistema elétrico

Definições
estratégicas
Definições

Não
informado

informado

Operacional

Sistema elétrico

evento

intencional

Atualização de firmware

Falta de energia da concessionária de

(horas)

Não

14

16

Tipo de

Ataque

Imprevisível
Definições

Downtime

Imprevisível

Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado

Extrínseco

Extrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Imprevisível

8

Extrínseco

Operacional

Imprevisível

20

Intrínseco

Imprevisível

1

Intrínseco

19

Atualização de software

Operacional

20

Guerra

Segurança

estratégicas

Definições
estratégicas

Imprevisível

Não
informado

Extrínseco

3

Evento

Evento que deu origem à
indisponibilidade

21

Tempestade

22

Tempestade

23

Tempestade

24

Tempestade

25

Ciclo de

Fator

vida

Inundação/Enchente/
Alagamento

Definições
estratégicas

Inundação/Enchente/
Alagamento

Definições
estratégicas

Inundação/Enchente/
Alagamento

Definições
estratégicas

Inundação/Enchente/

Definições

Desastre

Previsível

Previsível

26

Falha no banco de dados

Operacional

Operação

Imprevisível

27

Ruptura da fibra ótica

28

Falha de equipamentos de rede

29

Manutenção do entorno

30

Falha de conectividade

31

Falha na manutenção programada do
sistema elétrico

Sistema
comunicação
Sistema
comunicação
Sistema elétrico

de Definições
estratégicas
de Definições
estratégicas
Definições
estratégicas

Não
informado

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Imprevisível

Operação

informado

48

Operação

Operacional

Não

Previsível

Operacional

estratégicas

evento

Extrínseco

Falha de software

comunicação

(horas)

100

estratégicas

de Definições

Tipo de

Previsível

Alagamento

Sistema

Downtime

Imprevisível
Imprevisível
Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Não
informado
Não
informado
Não
informado
6
Não
informado
Não
informado
0,1

Intrínseco

Intrínseco

Extrínseco
Intrínseco
Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

4

Evento

Evento que deu origem à
indisponibilidade

32

Erro de configuração de software

33

Falha de conectividade

34

Falha de conectividade

35

Explosão

36

37

38

Falta de energia da concessionária de
energia
Falta de energia da concessionária de
energia
Falta de energia da concessionária de
energia

Fator

Operacional
Sistema
comunicação
Sistema
comunicação
Incêndio/ Explosão

Sistema elétrico

Sistema elétrico

Sistema elétrico

39

Falha de software

Operacional

40

Tempestade

Sistema elétrico

41

Falha de conectividade

Sistema
comunicação

Ciclo de
vida
Operação
de Definições
estratégicas
de Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Operação
Definições
estratégicas
de Definições
estratégicas

Desastre

Imprevisível

Downtime

Tipo de

(horas)

evento

Não
informado

Intrínseco

Imprevisível

2,5

Extrínseco

Imprevisível

0,75

Extrínseco

Imprevisível

36

Extrínseco

Imprevisível

5

Extrínseco

Imprevisível

6

Extrínseco

Imprevisível

12

Extrínseco

Imprevisível

Previsível

Imprevisível

Não
informado
Não
informado
2

Intrínseco

Extrínseco

Extrínseco

5

Evento

42

43

Evento que deu origem à
indisponibilidade
Falta de energia da concessionária de
energia
Falta de energia da concessionária de
energia

44

Falha de roteamento HTTP

45

Falha de conectividade

46

Falha (bug) do ano bissexto

47

Falta de energia da concessionária de
energia

48

Falha de conectividade

49

Curto-circuito em interruptor

50

51

52

Falta de energia da concessionária de
energia
Falta de energia da concessionária de
energia
Raios/Relâmpagos

Fator

Sistema elétrico

Sistema elétrico
Operacional
Sistema

Ciclo de
vida
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Operação
de Definições

comunicação

estratégicas

Operacional

Operação

Sistema elétrico
Sistema

Definições
estratégicas
de Definições

comunicação

estratégicas

Operacional

Operação

Sistema elétrico

Sistema elétrico

Incêndio/ Explosão

Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas

Desastre

Imprevisível

Imprevisível
Imprevisível
Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Previsível

Downtime

Tipo de

(horas)

evento

Não
informado
Não
informado
2
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
6
Não
informado
Não
informado

Extrínseco

Extrínseco
Intrínseco
Extrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

6

Evento

53
54
55

Evento que deu origem à
indisponibilidade
Falta de energia da concessionária de
energia
Atualização de software
Falta de energia da concessionária de
energia

Fator

Sistema elétrico
Operacional
Sistema elétrico

Ciclo de
vida
Definições
estratégicas
Operação
Definições
estratégicas

Desastre

Imprevisível
Imprevisível
Imprevisível

56

Incêndio na sala de elétrica

Incêndio/ Explosão

Projeto

Imprevisível

57

Erro de configuração de software

Operacional

Operação

Imprevisível

58

Erro de configuração de hardware

Operacional

Operação

Imprevisível

59

Ataque aos dados

Operacional

Operação

60

Roubo de equipamento de comutação

Segurança

61

Terremoto

Segurança

62

Guerra

Segurança

63

Inundação

Inundação/Enchente/
Alagamento

Definições
estratégicas
Definições
estratégicas

Downtime

Tipo de

(horas)

evento

Não
informado
3
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado

Ataque

Não

intencional

informado

Ataque

Não

intencional

informado

Imprevisível

Projeto

Imprevisível

Projeto

Previsível

Não
informado
Não
informado
Não
informado

Extrínseco
Intrínseco
Extrínseco

Extrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

7

Evento

Evento que deu origem à
indisponibilidade

Fator

Ciclo de
vida

Desastre

Downtime

Tipo de

(horas)

evento

Não

64

Falha de cluster

Operacional

Operação

Imprevisível

65

Falha na manutenção programada

Operacional

Operação

Imprevisível

66

Incêndio em áreas adjacentes

Incêndio/ Explosão

67

Falha de hardware

Operacional

Operação

Imprevisível

68

Impedimentos legais

Segurança

Projeto

Previsível

72

Extrínseco

69

Falha humana

Operacional

Operação

Imprevisível

2

Intrínseco

70

Falha no banco de dados

Operacional

Operação

Imprevisível

48

Intrínseco

71

Violação de cláusula contratual

Segurança

Operação

Imprevisível

72

Falha de software

Operacional

Operação

Imprevisível

73

Falhas de computador

Operacional

Operação

Imprevisível

74

Falha do controle de acesso

Segurança

Projeto

Imprevisível

75

Falha na manutenção programada

Operacional

Operação

Imprevisível

Definições
estratégicas

Previsível

informado
Não
informado
1
Não
informado

Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
24

Intrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Extrínseco
Intrínseco

8

Evento

Evento que deu origem à
indisponibilidade

Ciclo de

Fator

vida

Desastre

76

Alteração de códigos e tabelas de dados Operacional

Operação

Imprevisível

77

Falha de rede

Operacional

Operação

Imprevisível

78

Falha de rede

Operacional

Operação

Imprevisível

79

Ruptura de sistema hidráulico

Inundação/Enchente/

Definições

80

Falha na manutenção de subestação de
energia (concessionária)

Alagamento
Sistema elétrico

81

Ataque aos dados

Operacional

82

Acidente de carro

Segurança

83

Falha de rede

Operacional

84

Interrupção elétrica

Sistema elétrico

85

Falhas de computador

Operacional

86

Superaquecimento do ambiente

Sistema
refrigeração

estratégicas
Definições
estratégicas
Operação
Definições
estratégicas
Operação
Definições
estratégicas
Operação
de Definições
estratégicas

Imprevisível

Imprevisível
Ataque

Downtime

Tipo de

(horas)

evento

Não
informado
Não
informado
Não
informado
72
Não
informado

Intrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Extrínseco

15

Intrínseco

Imprevisível

1

Extrínseco

Imprevisível

1,5

Intrínseco

intencional

Imprevisível

Imprevisível

Previsível

Não
informado
Não
informado
Não
informado

Extrínseco

Intrínseco

Extrínseco

9

Evento

87
88
89

Evento que deu origem à
indisponibilidade
Falta de energia da concessionária de
energia
Falha de equipamentos de rede
Falta de energia da concessionária de
energia

90

Superaquecimento do ambiente

91

Pico de tráfego

92

Tempestade

93

94

95

Falta de energia da concessionária de
energia
Pico de tráfego
Falha na manutenção programada do
sistema elétrico

Ciclo de

Fator

vida
Definições

Sistema elétrico

estratégicas

Operacional

Operação
Definições

Sistema elétrico
Sistema

estratégicas
de Definições

refrigeração

estratégicas

Operacional

Operação

Inundação/Enchente/

Definições

Alagamento
Sistema elétrico

Operacional

Sistema elétrico

estratégicas
Definições
estratégicas
Operação
Definições
estratégicas

Desastre

Imprevisível
Imprevisível
Imprevisível

Previsível

Downtime

Tipo de

(horas)

evento

Não
informado
2
Não
informado
Não
informado

Extrínseco
Intrínseco
Extrínseco

Extrínseco

Previsível

2

Intrínseco

Previsível

1

Extrínseco

Imprevisível

Previsível

Imprevisível

Não
informado
Não
informado
Não
informado

Extrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Ataque

Não

intencional

informado

Operação

Imprevisível

8

Intrínseco

Operação

Imprevisível

1

Intrínseco

96

Ataque aos dados

Operacional

Operação

97

Falha de rede

Operacional

98

Falha de rede

Operacional

Intrínseco

10

Evento

99

100

Evento que deu origem à
indisponibilidade
Falha no banco de dados
Falta de energia da concessionária de
energia

Fator

Operacional

Sistema elétrico

Ciclo de
vida
Operação
Definições
estratégicas

Desastre

Imprevisível

102

Falha de projeto (migração)

Operacional

Operação

Imprevisível

103

Manutenção programada

Operacional

Operação

Imprevisível

104

Incêndio em áreas adjacentes

Incêndio/ Explosão

105

Falha na manutenção programada

Operacional

107

108

109

energia
Falha no servidor de DNS
Falha na manutenção programada do
sistema elétrico
Falha de hardware

Sistema elétrico

Operacional

Sistema elétrico

Operacional

Definições
estratégicas
Operação
Definições
estratégicas
Operação

informado

Intrínseco

Intrínseco

Imprevisível

Falta de energia da concessionária de

Não

0,75

Operação

106

evento

Extrínseco

Operacional

Operação

(horas)

0,75

Falha humana

estratégicas

Tipo de

Imprevisível

101

Definições

Downtime

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Não
informado
24
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado

Intrínseco
Intrínseco
Extrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Intrínseco

11

Evento

Evento que deu origem à
indisponibilidade

Fator

Ciclo de
vida

110

Ataque aos dados

Operacional

Operação

111

Sobrecarga dos servidores

Operacional

Operação

112

Falta de energia da concessionária de
energia

113

Superaquecimento do ambiente

114

Interrupção elétrica

115

116

Falta de energia da concessionária de
energia
Falta de energia da concessionária de
energia

Sistema elétrico
Sistema
refrigeração
Sistema elétrico

Sistema elétrico

Sistema elétrico

Definições
estratégicas
de Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas

Desastre

informado

Previsível

Imprevisível

Previsível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Operação

Imprevisível

118

Sobrecarga do sistema de comunicação Operacional

Operação

Imprevisível

Falta de energia da concessionária de

Definições
estratégicas

evento

intencional

Operacional

energia

(horas)
Não

Falha configuração

Sistema elétrico

Tipo de

Ataque

117

119

Downtime

Imprevisível

Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado

Intrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Extrínseco

12

Evento

Evento que deu origem à
indisponibilidade

Fator

120

Incêndio em áreas adjacentes

Incêndio/ Explosão

121

Incêndio em áreas adjacentes

Incêndio/ Explosão

122

Incêndio em áreas adjacentes

Incêndio/ Explosão

123

124

Falta de energia da concessionária de
energia
Falta de energia da concessionária de
energia

125

Superaquecimento do ambiente

126

Sistema elétrico

Sistema elétrico
Sistema

Ciclo de
vida
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
de Definições

Desastre

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Previsível

Downtime

Tipo de

(horas)

evento

Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não

refrigeração

estratégicas

Falha de rede

Operacional

Operação

Imprevisível

127

Falha de rede

Operacional

Operação

Imprevisível

128

Vandalos cortam fibra ótica

Segurança

Definições

Ataque

Não

intencional

informado

129

Falha na rotina de backup

Operacional

estratégicas
Operação

Imprevisível

informado
Não
informado
Não
informado

Não
informado

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Intrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Intrínseco

13

Evento

Evento que deu origem à
indisponibilidade

130

Falha de banco de dados

131

Falha no sistema de refrigeração

132

Fator

Operacional
Sistema

Ciclo de
vida
Operação
de Definições

Desastre

Imprevisível

Imprevisível

Downtime

Tipo de

(horas)

evento

Não
informado
Não

refrigeração

estratégicas

Falha de equipamentos de rede

Operacional

Operação

Imprevisível

133

Falha de banco de dados

Operacional

Operação

Imprevisível

72

134

Ataque aos dados

Operacional

Operação

Ataque

Não

intencional

informado

135

Perda de dados

Operacional

Operação

136

Falha de conectividade

137

138

139

140

Falta de energia da concessionária de
energia
Falta de energia da concessionária de
energia
Falta de energia da concessionária de
energia
Falha no sistema de refrigeração

Sistema
comunicação
Sistema elétrico

Sistema elétrico

Sistema elétrico
Sistema
refrigeração

de Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
de Definições
estratégicas

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

informado
Não
informado

Não
informado
1
Não
informado
Não
informado
14
Não
informado

Intrínseco

Extrínseco

Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco

Intrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

14

Evento que deu origem à

Evento

141

indisponibilidade
Falta de energia da concessionária de
energia

142

Tempestade

143

Ciclo de

Fator

vida
Definições

Sistema elétrico

estratégicas

Inundação/Enchente/

Definições

Desastre

Imprevisível

Previsível

Downtime

Tipo de

(horas)

evento

Não
informado
Não

Extrínseco

Alagamento

estratégicas

Falha de equipamentos de rede

Operacional

Operação

Imprevisível

32

Intrínseco

144

Falha de equipamentos de rede

Operacional

Operação

Imprevisível

28

Intrínseco

145

Falha de conectividade

Imprevisível

1

Extrínseco

Imprevisível

2

Intrínseco

Imprevisível

4

Extrínseco

146

Falha

no

Registro.br

Sistema

(servidor

domínio)

147

Ruptura da fibra ótica

148

de

de Definições

comunicação

estratégicas

Operacional

Operação

Sistema

de Definições

comunicação

estratégicas

Falha no servidor de DNS

Operacional

Operação

149

Interrupção elétrica

Sistema elétrico

150

Interrupção elétrica

Sistema elétrico

151

Atualização de software

Operacional

152

Falha no sistema de refrigeração

Sistema
refrigeração

Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Operação
de Definições
estratégicas

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

informado

Extrínseco

Não
informado
Não
informado
Não
informado

Intrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Imprevisível

17

Intrínseco

Imprevisível

60

Extrínseco

15

Evento

153

154

155

156

Evento que deu origem à
indisponibilidade
Falta de energia da concessionária de
energia
Tempestade
Falta de energia da concessionária de
energia
Falta de energia da concessionária de
energia

157

Ruptura da fibra ótica

158

Rompimento do backbone

159

Ruptura da fibra ótica

160

Queda de ponte

161

Falha de rede

162

Queda de barreiras no trecho ferroviário

Ciclo de

Fator

vida
Definições

Sistema elétrico

estratégicas

Inundação/Enchente/
Alagamento
Sistema elétrico

Sistema elétrico
Sistema
comunicação
Sistema
comunicação
Sistema
comunicação
Sistema

Definições
estratégicas
Definições
estratégicas
Definições
estratégicas

de Definições
estratégicas
de Definições
estratégicas
de Definições
estratégicas
de Definições

comunicação

estratégicas

Operacional

Operação

Sistema
comunicação

de Definições
estratégicas

Desastre

Imprevisível

Previsível

Downtime

Tipo de

(horas)

evento

24
Não
informado

Extrínseco

Extrínseco

Imprevisível

44

Extrínseco

Imprevisível

7

Extrínseco

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Imprevisível

Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
Não
informado
3

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Extrínseco

Intrínseco

Extrínseco

16

APÊNDICE D
Relação de sites de busca das ocorrências pesquisadas
Sites pesquisados
http://blog.hostdime.com.br/noticias/desculpe-nos-falha-na-intelig-causa-problemas-no-brasil/
http://blog.hostdime.com.br/noticias/intelig-e-alguns-dominios-br-down/
http://blog.redesudeste.com.br/indisponibilidade-na-rede/
http://blog.websoftware.com.br/2011/07/nota-de-esclarecimento-sobre.html
http://cio.uol.com.br/noticias/2011/08/09/erro-em-software-atrasa-restauracao-de-data-center-da-amazon/
http://tecnologia.terra.com.br/hardware-e-software/choveu-dentro-do-datacenter-dofacebook,bf7807303ae2f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/06/30/instagram-volta-ao-ar-depois-de-falha-causada-por-falta-deenergia-eletrica-em-data-center.htm
http://www.baguete.com.br/noticias/18/12/2012/site-paranaense-fica-fora-do-ar-e-perde-r-50-mil
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/07/15/vancouver-power-outage-kos-plenty-of-fish/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/01/02/data-loss-dooms-blog-hosting-service/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/01/23/web-sites-slowed-by-dns-attack-on-netsol/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/01/30/magnolia-crashes-cloud-reliability-debated/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/02/12/nokias-ovi-loses-data-after-cooling-failure/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/02/16/routing-snafu-causes-downtime -for-web-hosts/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/02/19/magnolia-data-is-gone-for-good/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/03/03/media-temple-issues-credits-for-38-hour-outage/
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http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/09/cable-cut-cited-in-silicon-valley-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/05/07/weathering-the-customer-service-tweetstorm/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/05/13/ripples-felt-from-outage-at-the-planet/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/05/31/lastfm-down-as-london-data-center-overheats/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/06/29/outage-for-rackspace-customers/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/07/02/equinix-hit-by-outages-in-sydney-paris/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/07/03/major-outage-at-seattle-data-center/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/07/06/fire-causes-outage-at-toronto-carrier-hotel/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/07/08/another-tough-day-at-rackspace/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/07/19/outage-for-amazon-web-services/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/07/22/outage-for-mysqlcom-web-sites/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/08/04/the-planet-hit-by-power-outage-in-dallas/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/08/19/how-to-extend-battery-life/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/08/21/equinix-paris-facility-hit-by-cooling-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/08/29/power-outage-at-serverbeach-facility/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/09/01/router-ripples-cited-in-gmail-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/09/09/twitter-in-combat-mode-as-attacks-continue/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/10/07/pirate-bay-hunkers-in-a-bunker/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/10/10/t-mobile-microsoft-lost-all-the-sidekick-backups/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/10/12/ibm-generator-failure-causes-airline-chaos/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/10/13/dns-gaffe-breaks-swedens-internet-2/
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http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/10/23/fibercloud-outage-affects-city-services/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/11/03/power-outage-affects-rackspace-cloud/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/11/05/beware-mulch-driven-downtime /
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/11/19/burlington-coat-goes-dark-for-36-hours/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/12/02/dreamhost-migration-snafu-causes-outages/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/12/03/bing-busted-briefly/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/12/10/power-outage-for-amazon-data-center/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/12/11/100-data-loss-for-coding-horror-site/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/12/18/network-issue-cited-in-rackspace-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/12/23/blackberry-network-recovering-after-major-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/12/23/dns-issues-cause-downtime -for-major-sites/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/12/30/technician-injured-in-peer-1-power-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/01/14/performance-problems-for-rackspace-cloud/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/01/18/power-problems-at-rackspace-london-facility/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/01/19/storms-ko-navisite-san-jose-data-center/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/01/20/twitter-down-overwhelmed-by-whales/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/01/20/u-of-penn-data-center-overheats/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/01/28/transfer-switch-cited-in-navisite-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/02/18/wordpress-com-blogs-back-after-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/03/16/codero-addresses-lengthy-power-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/03/25/downtime -for-wikipedia-as-data-center-overheats/
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http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/03/25/youtube-back-after-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/03/31/flooded-exchange-disrupts-bt-service/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/05/03/network-outage-at-the-planet/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/05/13/car-crash-triggers-amazon-power-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/05/25/outages-for-bluehost-media-temple/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/06/07/water-main-break-floods-dallas-data-center/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/06/09/twitter-back-after-morning-downtime /
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/06/10/network-struggles-persist-at-twitter/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/06/11/errant-code-change-crashes-10-million-blogs/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/06/16/power-failure-kos-intuit-sites-for-24-hours/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/08/26/drunken-employee-shoots-up-a-server/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/08/27/computer-outages-hobble-services-in-virginia/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/09/08/digg-downtime -debacle-debated/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/09/09/rackspace-shuts-down-koran-burning-web-site/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/09/16/chase-site-back-online-after-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/09/23/technical-details-of-facebook-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/11/04/hardware-failure-cited-in-paypal-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/11/04/transfer-switch-glitch-kos-iweb-customers/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/12/07/tumblr-back-after-a-day-offline/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/01/11/brisbane-queensland-flooding-impacts-isps/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/01/27/egyptian-networks-turn-off-the-internet/
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http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/02/22/new-zealand-earthquake-hobbles-telco-system/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/02/28/data-center-theft-kos-vodafone-network/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/03/03/wordpress-com-recovering-after-major-ddos/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/04/29/amazon-networking-error-caused-cloud-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/04/29/ups-fire-knocks-web-host-aruba-offline/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/06/13/us-airways-cites-data-center-in-systems-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/06/14/go-daddy-software-update-caused-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/07/28/downtime -hostway-telecity/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/08/07/lightning-in-dublin-knocks-amazon-microsoft-data-centersoffline/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/08/10/dublin-utility-power-outage-not-caused-by-lightning-strike/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/08/11/power-outage-at-colo4-data-center/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/09/07/power-surge-kos-washington-state-data-center/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/10/11/communication-fail-blackberry-down-again/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/01/20/equinix-outage-means-downtime -for-zoho/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/03/12/microsoft-offers-credit-for-azure-cloud-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/06/08/Amazon EC2 Recovers After Brief Downtime /
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/06/08/heroku-outage-sparks-debate-on-error-messages/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/06/15/power-outage-affects-amazon-customers/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/06/21/aws-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/06/29/another-outage-amazon-cloud/
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http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/07/01/computer-snafu-snarls-air-travel-australia/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/07/03/multiple-generator-failures-caused-amazon-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/07/10/major-outage-salesforce-com/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/07/10/power-outage-hits-london-data-center/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/07/16/data-center-fire-disrupts-calgary/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/07/18/network-outage-impacts-softlayer-customers/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/07/26/windows-azure-down-europe/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/07/28/human-error-cited-hosting-com-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/07/28/microsoft-misconfigured-network-device-caused-azureoutage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/08/03/errant-safety-valve-caused-windows-azure-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/08/07/fiber-cut-wikipedia/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/09/11/go-daddy-network-issues-not-hackers-or-ddos-causedoutage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/10/08/cable-cut-in-midwest-hobbles-alaska-airlines/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/10/22/amazon-cloud-outage-affecting-many-sites/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/10/27/cascading-failures-caused-amazon-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/11/05/new-york-data-centers-back-on-utility-power/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/11/05After Sandy, Verizon Confronts ‘Catastrophic Failure’ at NY
Cable Vault
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/11/19/verizon-cable-vault-sandy/
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http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/11/26/datagram-recovers-from-flood/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/11/29/syria-experiencing-internet-blackout/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/12/12/load-balancer-misbehavior-cited-in-google-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/12/25/major-christmas-outage-for-amazons-cloud/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/01/25/data-center-power-loss-hits-nj-government-sites/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/01/28/data-center-outage-cited-in-visa-downtime -across-canada/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/02/25/windows-azure-cloud-crashed-by-expired-ssl-certificate/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/03/14/heat-spike-in-data-center-caused-hotmail-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/03/20/power-outage-knocks-dreamhost-customers-offline/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/04/16/it-woes-ground-american-airlines-flights/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/04/16/with-offices-closed-boston-firms-implement-disaster-plans/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/04/19/michigan-county-offline-after-data-center-fire/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/05/07/syria-cut-off-from-the-internet/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/07/09/toronto-flooding-causes-data-center-outages/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/07/16/catastrophic-storage-failure-slows-oregon-jobless-checks/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/08/02/major-outage-for-bluehost-hostgator/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/08/14/new-york-times-web-site-experiences-outage/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/08/19/amazon-recovers-from-brief-outages-for-retail-site-someaws-services/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/09/11/school-districts-hit-by-data-center-failures/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/09/12/nj-state-government-slowed-by-data-center-outage/
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http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/09/13/network-issues-cause-amazon-cloud-outage/
http://www.dicasalojamentoweb.com/falha-claranet-causa-caos.html
http://www.engenhariae.com.br/colunas/superaquecimento-causou-indisponibilidade-de-quase-17-horas-do-hotmail/
http://www.ifmg.edu.br/index.php/9-ultimas-noticias/2914-comunicado-sobre-indisponibilidade-de-servicos-de-ti
http://www.pop-rs.rnp.br/index.php/pop-rs/noticias/55-rompimento-de-fibra-isola-anel-sulhttp://www.pop-rs.rnp.br/index.php/pop-rs/noticias/57-rompimento-de-cabo-desconecta-gvt
http://www.pop-rs.rnp.br/index.php/pop-rs/noticias/62-rompimento-de-fibra-afeta-sete-aneis-opticos-e-nao-ha-previsaode-volta
http://www.pop-rs.rnp.br/index.php/pop-rs/noticias/67-queda-de-ponte-causa-rompimento-de-fibras
http://www.primeiramao.blog.br/post.aspx?id=3039&t=emgetis-explica-a-indisponibilidade-dos-sistemas-corporativosdo-governo
http://www.reclameaqui.com.br/5133346/alog/a-mais-de-18-horas-sem-nossos-servicos-devido-a-falhas-da-al/
http://www.tjam.jus.br/
http://www.ufrgs.br/tri/cpd/arqnoticias/indisponibilidade-de-servicos-no-data-center-da-ufrgs
http://www.ufu.br/comunicado/indisponibilidade-da-rede-ufu-no-campus-umuarama-no-dia-15-de-dezembro-de-2011
http://www.yl3d.com/blog/2010/01/14/indisponibilidade-em-nossos-servico-de-hospedagem/
https://www.ncc.unesp.br/its/news/15
https://www.ncc.unesp.br/its/news/16
https://www.ncc.unesp.br/its/projects/gridunesp/news?page=2

Acidentes gerais
Área com evento de inundação
nos últimos 100 anos
Ausência/insuficiência de
controle de acesso ao Data
Center
Ausência de monitoração
(CFTV)
Contaminação química ou
biológica
Deterioração/vida útil/corrosão
Dificuldade de dissipação do
calor
Dificuldade de dissipação do
fogo
Edificação de uso misto (não
dedicada)
Embalagens, ferramentas,
manuais, documentos e outros

Acidente de carro

Eventos

X

X
X

X
X

X

X

Violação de cláusula contratual

Vândalos cortam fibra ótica

Terremoto

Tempestade

Superaquecimento do ambiente

Ruptura de sistema hidráulico

Ruptura da fibra ótica

Roubo de equipamento de comutação

Rompimento do backbone

Raios/Relâmpagos

Queda de barreiras no trecho
ferroviário
Queda de ponte

Manutenção do entorno

Inundação

Interrupção elétrica

Incêndio no porão

Incêndio na sala de elétrica

Incêndio em áreas adjacentes

Impedimentos legais

Falta de energia da concessionária de
energia
Guerra

Falha na manutenção de subestação
de energia (concessionária)
Falha na manutenção programada do
sistema elétrico
Falha no sistema de refrigeração

Falha do controle de acesso

Falha de conectividade

Alarme falso de incêndio disparou o
sistema de supressão de fogo no
Atentado terrorista
centro de dados
Explosão

1

APÊNDICE E

Correlação dos resultados obtidos por meio das ocorrências pesquisadas na internet com os resultados identificados por meio das referências
bibliográficas.

materiais não relacionados a
comutação, armazenados no
Data Center
Equipamentos de comutação e
transmissão de dados
armazenados no Data Center
em suas embalagens originais
(papelão, plásticos, palets,
isopor)
Equipamentos de refrigeração,
geradores e tanque de
combustível abrigados dentro
do Data Center
Equipamentos de refrigeração,
geradores e tanque de
combustível desprotegidos
Falta de capacitação dos
funcionários quanto aos
procedimentos de proteção ao
fogo
Impedimentos Legais
Incêndio
Interrupção elétrica

Eventos

X
X
X

Incêndio no porão

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Violação de cláusula contratual

Vândalos cortam fibra ótica

Terremoto

Tempestade

Superaquecimento do ambiente

Ruptura de sistema hidráulico

Ruptura da fibra ótica

Roubo de equipamento de comutação

Rompimento do backbone

Raios/Relâmpagos

Queda de barreiras no trecho
ferroviário
Queda de ponte

Manutenção do entorno

Inundação

Interrupção elétrica

Incêndio na sala de elétrica

X

Incêndio em áreas adjacentes

X

Impedimentos legais

Falta de energia da concessionária de
energia
Guerra

Falha na manutenção de subestação
de energia (concessionária)
Falha na manutenção programada do
sistema elétrico
Falha no sistema de refrigeração

Falha do controle de acesso

Falha de conectividade

Alarme falso de incêndio disparou o
sistema de supressão de fogo no
Atentado terrorista
centro de dados
Explosão

Acidente de carro

2

Eventos

X
X

X

X

X
X

Violação de cláusula contratual

Vândalos cortam fibra ótica

Terremoto

Tempestade

Superaquecimento do ambiente

Ruptura de sistema hidráulico

Ruptura da fibra ótica

Roubo de equipamento de comutação

Rompimento do backbone

Raios/Relâmpagos

Queda de barreiras no trecho
ferroviário
Queda de ponte

Manutenção do entorno

Interrupção elétrica

Incêndio no porão

Incêndio na sala de elétrica

Incêndio em áreas adjacentes

Impedimentos legais

Falta de energia da concessionária de
energia
Guerra

Falha na manutenção de subestação
de energia (concessionária)
Falha na manutenção programada do
sistema elétrico
Falha no sistema de refrigeração

Falha do controle de acesso

Falha de conectividade

Inundação

Inundação
Localizado acima de 10.000 pés
de altura, dificultando a
refrigeração
Localizado em área com 1 ou
mais incidência de incêndio
florestal registrado
Localizado em região com
presença de áreas nucleares
Localizado em rota de aviões
Localizado próximo a
cabeceiras de pistas de
aeroportos ou rotas de voo
Localizado próximo a presença
de áreas militares
Localizado próximo a presença
de embaixadas estrangeiras
Localizado sobre redes de gás
de alta pressão ou adjacentes a
ela
Deficiência ou erro na
manutenção das vias
públicas/entorno

Alarme falso de incêndio disparou o
sistema de supressão de fogo no
Atentado terrorista
centro de dados
Explosão

Acidente de carro

3

Eventos

Materiais de proteção passiva
ao fogo não ensaiados
conforme normas em vigor
Não conformidade com relação
a normas e diretrizes de
construção local, estadual e
federal
Data Center construído com
materiais combustíveis
Presença de áreas molhadas
imediatamente acima do Data
Center (banheiros, cozinha,
lavanderia, afins)
Presença de janelas para área
externa
Presença de líquidos (bebidas,
material de limpeza) no Data
Center
Presença de material
combustível utilizado na
construção no interior do Data
Center
X

Violação de cláusula contratual

Vândalos cortam fibra ótica

Terremoto

Tempestade

Superaquecimento do ambiente

Ruptura de sistema hidráulico

Ruptura da fibra ótica

Roubo de equipamento de comutação

Rompimento do backbone

Raios/Relâmpagos

Queda de barreiras no trecho
ferroviário
Queda de ponte

Manutenção do entorno

Inundação

Interrupção elétrica

Incêndio no porão

Incêndio na sala de elétrica

Incêndio em áreas adjacentes

Impedimentos legais

Falta de energia da concessionária de
energia
Guerra

Falha na manutenção de subestação
de energia (concessionária)
Falha na manutenção programada do
sistema elétrico
Falha no sistema de refrigeração

Falha do controle de acesso

Falha de conectividade

Alarme falso de incêndio disparou o
sistema de supressão de fogo no
Atentado terrorista
centro de dados
Explosão

Acidente de carro

4

Eventos

Proximidade com áreas de alto
índice de criminalidade
Proximidade de barragens ou
torres d'água
Proximidade de rodovias e
ferrovias
Ocorrência de danos
ocasionados por raios e
relâmpagos
Ruptura de fibra-ótica
Ruptura hidráulica nas
instalações prediais do Data
Center/entorno
Segurança
Tomadas de ar do sistema de
climatização sem proteção
contra a entrada de fumaça e
gases tóxicos ou corrosivos
Trabalhos com equipamentos e
ferramentas que geram calor no
interior ou na cobertura do Data
Center
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

Violação de cláusula contratual

Vândalos cortam fibra ótica

X

Terremoto

X

Tempestade

Superaquecimento do ambiente

Ruptura de sistema hidráulico

Ruptura da fibra ótica

Roubo de equipamento de comutação

Rompimento do backbone

Raios/Relâmpagos

Queda de barreiras no trecho
ferroviário
Queda de ponte

Manutenção do entorno

Inundação

Interrupção elétrica

Incêndio no porão

Incêndio na sala de elétrica

Incêndio em áreas adjacentes

Impedimentos legais

Falta de energia da concessionária de
energia
Guerra

Falha na manutenção de subestação
de energia (concessionária)
Falha na manutenção programada do
sistema elétrico
Falha no sistema de refrigeração

Falha do controle de acesso

Falha de conectividade

Alarme falso de incêndio disparou o
sistema de supressão de fogo no
Atentado terrorista
centro de dados
Explosão

Acidente de carro

5

Eventos

Tubulações para fluidos
inflamáveis ou combustíveis e
gases não devem passar
através de salas de
computadores
Utilização de materiais com IP
>56 na construção do Data
Center
Vandalismo
Roubo de
equipamentos/periféricos/acess
órios
Sobrecarga do sistema de
refrigeração
Desligamento automático dos
equipamentos
Falha de
elementos/componentes dos
sistemas prediais
Explosão
Ataques/guerras/guerrilhas
Sistema de comunicação
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

Violação de cláusula contratual

Vândalos cortam fibra ótica

Terremoto

Tempestade

Superaquecimento do ambiente

Ruptura de sistema hidráulico

Ruptura da fibra ótica

Roubo de equipamento de comutação

Rompimento do backbone

Raios/Relâmpagos

Queda de barreiras no trecho
ferroviário
Queda de ponte

Manutenção do entorno

Inundação

Interrupção elétrica

Incêndio no porão

Incêndio na sala de elétrica

Incêndio em áreas adjacentes

Impedimentos legais

Falta de energia da concessionária de
energia
Guerra

Falha na manutenção de subestação
de energia (concessionária)
Falha na manutenção programada do
sistema elétrico
Falha no sistema de refrigeração

Falha do controle de acesso

Falha de conectividade

Alarme falso de incêndio disparou o
sistema de supressão de fogo no
Atentado terrorista
centro de dados
Explosão

Acidente de carro

6

Eventos

Alagamento da sala de
máquinas
Interrupção da refrigeração
Altas temperaturas no ambiente
Localização em área de
terremotos/furacões
Curto-circuito
Falha na manutenção
preventiva dos sistemas
prediais
Fonte: a autora.
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

Violação de cláusula contratual

Vândalos cortam fibra ótica

Terremoto

Tempestade

Superaquecimento do ambiente

Ruptura de sistema hidráulico

Ruptura da fibra ótica

Roubo de equipamento de comutação

Rompimento do backbone

Raios/Relâmpagos

Queda de barreiras no trecho
ferroviário
Queda de ponte

Manutenção do entorno

Inundação

Interrupção elétrica

Incêndio no porão

Incêndio na sala de elétrica

Incêndio em áreas adjacentes

Impedimentos legais

Falta de energia da concessionária de
energia
Guerra

Falha na manutenção de subestação
de energia (concessionária)
Falha na manutenção programada do
sistema elétrico
Falha no sistema de refrigeração

Falha do controle de acesso

Falha de conectividade

Alarme falso de incêndio disparou o
sistema de supressão de fogo no
Atentado terrorista
centro de dados
Explosão

Acidente de carro

7

