
1 

 

Plano de Recuperação de Desastres utilizando ferramenta 
Veeam Backup & Replication em falha do Active Directory 

 
Clécio Teixeira Rocha 

Faculdade de Tecnologia Ibratec 
cleciotr@hotmail.com  

 
Dailson de Oliveira Fernandes 

Faculdade de Tecnologia Ibratec 
dailson@gmail.com  

 

Leandreson Pessoa F. Silva 
Faculdade de Tecnologia Ibratec 

leandreson44@hotmail.com  
 

Marcos Antonio Alves Gondim 
Faculdade de Tecnologia Ibratec 
marcos.gondim83@gmail.com  

 

 

Wellington da C. Ramiro 
Faculdade de Tecnologia Ibratec 

wramirorj@gmail.com  
 
 

 

ABSTRACT  
This undergrad final paper discourses about the theme Disaster 

Recovery Plan (DRP), implemented in virtualized environments, 

more specifically using Veeam Availability Suite V8 tools and 

applying the disaster recovery methodology. The study is willing 

to discuss about the business continuity concepts, which involve 

the development of a Disaster Recovery Plan for a corporate 

environment.  

Keywords: Disaster Recovery Plan (DRP), Business Continuity 

Plan (BCP), Virtualization, Active Directory, VMware vSphere. 

 

RESUMO  
Este trabalho de conclusão de curso trata do tema Disaster 

Recovery Plan - Plano de Recuperação de Desastres (PRD), 

implementado em ambientes virtualizados, mais especificamente 

utilizando a ferramenta Veeam Availability Suite V8 e aplicando 

a metodologia da recuperação de desastres. O trabalho se dispõe a 

discorrer sobre os conceitos de continuidade de negócios, os quais 

envolvem o desenvolvimento de um Plano de Recuperação de 

Desastres para um ambiente corporativo 

Palavras chave: Plano de Recuperação de Desastres (PRD), 

Plano de Continuidade de Negócio (PCN), Virtualização, Active 

Directory, Vmware vsphere.  

 

1. INTRODUCÃO  
Ter um Plano de Recuperação de Desastres - PRD bem desenhado 

e com as equipes de tecnologia treinadas e entrosadas em torno 

dele é bastante importante no planejamento da continuidade de 

negócio das empresas, pois o plano ajuda a direcionar as tarefas e 

os esforços no sentido de que os servidores e serviços estejam em 

plena produção novamente no menor tempo possível [9]. Portanto, 

pensando em cenários de desastres, serão efetuados estudos dentro 

de uma rede corporativa baseada em soluções da Microsoft, onde 

o sistema operacional Windows Server oferece um serviço ou 

função essencial aos administradores que é o Active Directory 

(AD). Este serviço precisa de constante manutenção, atualização e 

monitoramento, pois uma falha ou paralisação impede o 

funcionamento por completo de todos os demais serviços que 

dependam dele. 

Para este projeto foram analisados o ambiente e a infraestrutura de 

uma rede corporativa, sendo o serviço Active Directory o foco dos 

estudos em caso de desastre. Para o ambiente de desastre, um 

recurso que auxiliará bastante ao processo de recuperação é o da 

replicação de dados e emparelhamento de sites geograficamente 

separados, utilizando ferramentas de recuperação de desastres, 

entretanto não será dispensando a construção do tradicional, 

porém necessário Plano de Recuperação de Desastres em papel. A 

replicação do Active Directory permite ao administrador ter uma 

cópia de todo o serviço de diretório em outro servidor, seja ele no 

mesmo ambiente ou em um site externo e certamente auxiliará na 

recuperação em caso de desastre. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS  

2.1 Justificativa  

Segundo [10] nos anos 90 surgiram os primeiros 

desenvolvimentos de recuperação de desastre nas empresas. Em 

função da exigência de manter o funcionamento pleno das 

corporações, houve a necessidade do avanço nas pesquisas e no 

planejamento para aperfeiçoamento dos projetos de recuperação, 

se tornando estratégico o seu desenvolvimento e de difícil 

implementação para as empresas. 

De acordo com [1] apesar do Brasil não possuir riscos de 

desastres naturais tais como terremotos e furacões, as empresas 

brasileiras de TIC não estão livres de perder tudo em incêndios, 

enchentes e principalmente em ataques virtuais internos ou 

externos. 

Por essas razões, dispor de um Plano de Recuperação de Desastres 

para recuperar e restabelecer servidores, como por exemplo o de 

serviço do AD, pode ser essencial para empresas que possuem 

dependência de negócio em equipamentos de TIC, sejam eles 

virtualizados ou não. 

  

2.2 OBJETIVOS  

2.2.1 Objetivo Geral  
Este trabalho tem como objetivo analisar a metodologia do 

Disaster Recovery através da aplicação de software de 

recuperação de desastres em um cenário simulado de falha do 

Active Directory e desenvolver uma amostra de Plano de 

Recuperação de Desastres - PRD. 
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2.2.2 Objetivos Específicos  
• propor um cenário de desastre em servidor com o 

serviço Active Directory e empregar estratégia de recuperação 

através do software Veeam Backup e Replication;  

• apresentar a estrutura de uma amostra de Plano de 

Recuperação de Desastres; 

• mostrar que ações de recuperação, seja através de 

software ou passos não automatizados, contidas nos Planos de 

Recuperação de Desastres, serão essenciais e de grande valor 

à recuperação e retomada das atividades de negócio nas 

empresas diretamente dependentes da estrutura de TIC. 

3. DESENVOLVIMENTO  
No desenvolvimento serão abordados os temas que se fazem 

necessários neste trabalho para o melhor entendimento dos 

conceitos que envolvem o desenvolvimento dos estudos do 

Disaster Recovery (DR) e do Plano de Recuperação de Desastres 

(PRD).  

3.1 Desastres  
Segundo [1] a fundamentação para toda a administração de 

desastres, baseia-se na elaboração de planos de emergência, e 

estes são os documentos norteadores que servirão como guia para 

tratar com os efeitos advindos de determinado cenário, 

estabelecendo procedimentos, e definindo recursos, sejam eles, 

materiais e/ou humanos. Na Imagem 1 temos é mostrado o 

desastre no World Trade Center.  

 

Imagem 1: Desastre no World Trade Center 

 

Fonte: Araújo, 2012. 

Para o meio corporativo, mais especificamente na área de TIC, o 

desastre pode ter um alto grau de importância na operacionalidade 

das empresas. Portanto, se as mesmas, em seus processos, tiverem 

dependência fundamental e chave do meio computacional para 

exercerem suas atividades comerciais, essas devem criar um 

planejamento para recuperação de desastres. [7]. Assim sendo, a 

seguir será apresentado um estudo sobre o Disaster Recovery e o 

Plano de Recuperação de Desastres e suas etapas de concepção.  

 

3.2 Disaster Recovery  
Para a [3] recuperação de desastres são os processos, as políticas e 

os procedimentos necessários para a recuperação das operações e 

a continuação das funções essenciais de uma organização após um 

desastre. De acordo com [9] Disaster Recovery “é a maneira de se 

recuperar de um grave incidente nas operações diárias”, isto 

significa, as diferentes técnicas e meios usados para reverter um 

desastre que destrói completamente os dados, ou diminui a 

produtividade da empresa. 

Ainda segundo [9] a recuperação de desastres e a continuidade de 

negócios andam juntas e podem variar de acordo com a empresa, 

sendo que a recuperação de desastre está inserida dentro do plano 

de continuidade de negócio (PCN). Na Imagem 2, temos um 

exemplo de um fluxo da continuidade de negócio. 

Imagem 2: Fluxograma do Plano de continuidade de negócios 

 

Fonte: Rommel, 2008 

A seguir, é apresentado um estudo sobre plano de recuperação de 

desastres, seus conceitos e metodologias. 

3.3 PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE 

DESASTRES - PRD (DISASTER RECOVERY 

PLAN)  
Segundo [7] o Plano de Recuperação de Desastres (PRD) consiste 

em um conjunto de ações necessárias para efetuar a recuperação 

de uma organização no caso da ocorrência de um desastre. Os 

conceitos e metodologias para o desenvolvimento e aplicação do 

PRD obedecem aos preceitos do Plano de Continuidade de 

Negócio (PCN) contido na ISO 22301 “Segurança da sociedade 

— Sistema de gestão de continuidade de negócios — Requisitos”. 

Na Imagem 3 temos um exemplo de ciclo da continuidade que 

mostra a ligação entre PCN e PRD, além de indicar que sempre há 

a necessidade de acompanhamento, ações e revisões. 

 

Imagem 3 – Ciclo da continuidade de negócio 

e recuperação de desastres 

 
Fonte: Snedaker, 2014. 

O Plano de Recuperação de Desastres tem como objetivo 

principal mitigar o impacto dos eventos adversos nas corporações, 

eventos esses que muitas vezes podem ser muito difíceis de serem 

previstos, e objetiva ao máximo reduzir prejuízos que venham a 

afetar os serviços prestados pelas empresas e consequentemente a 

sua saúde financeira. Além disso, um plano de recuperação de 

desastre deve permitir que uma organização sobreviva a um 
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desastre e que possa restabelecer as operações dos negócios [5]. É 

essencial frisar que o objetivo do PRD, em meio a toda a crise, 

será a recuperação executada com sucesso no menor tempo 

possível. Portanto, as ações durante a execução do plano deverão 

ser bem descritas e treinadas para serem precisas [14]. A seguir 

serão abordados os aspectos relevantes ao processo de 

desenvolvimento do Plano de Recuperação de Desastres que é 

composto de alguns pontos chave, esses pontos ou etapas serão 

apresentados a seguir. 

 

3.3.1 Motivar a gestão para a continuidade de 

negócio e a construção do PRD 
A chave para um PRD bem-sucedido e bem implementado é a 

motivação. Para [7] se não houver qualquer motivação da 

administração e dos técnicos, então não é possível desenvolver um 

PRD bem implementado e funcional. A motivação, infelizmente, 

vem geralmente na forma de um incidente em que um PRD teria 

ajudado, mas não estava disponível. Por isso a apresentação de um 

PRD para a alta direção, deve ser feita por alguém que tem boas 

habilidades de oratória e um conhecimento profundo do plano que 

será projetado. 

3.3.2 Realizar análise do risco no desenvolvimento 

do PRD 
Com o objetivo de ser capaz de analisar os riscos e ameaças, 

como por exemplo para o Active Directory (AD), será preciso 

primeiro entender o que na verdade se deve proteger. O Active 

Directory não é um hardware que deve ser protegido, o que se 

deve planejar para proteger é o conteúdo e sua função ou serviço. 

Para [9] os seguintes aspectos são os principais pontos de um AD 

que precisam de proteção e segurança: 

 

● A capacidade de um usuário para fazer logon 

no domínio dos recursos e ter acessos localizados em sua rede; 

● As informações para autenticação e 

autorização, como nomes de usuário, senhas, e associações de 

grupo; 

● As informações pessoais dentro do AD; 

● A capacidade dos serviços baseados em rede 

para iniciar, autenticar e funcionar corretamente; 

● Aplicação de política de grupo para a estação 

de trabalho, que pode conter configurações de segurança 

específicas. 

Um passo crucial para implantação com o PRD é analisar o custo 

envolvido em uma interrupção de uma parte do AD backbone. 

Este custo deve ser definido no seu Plano de Continuidade de 

Negócios e na Análise de Impacto no Negócio - AIN [12]. 

Durante o planejamento para recuperação de desastres, analisar os 

riscos enfrentados pela infraestrutura é um passo extremamente 

importante, pois apesar de passarmos por este processo diversas 

vezes, será muito difícil identificar todos os riscos, portanto para 

[9] classificam-se como prováveis ameaças que poderiam se 

tornar riscos as seguintes categorias: 

 

● Desvio de privilégios por uma empresa ou 

administrador de domínio; 

● Falha de hardware; 

● Tentativas de invasão; 

● Ataques internos de empregados 

desapontados; 

● Ataque de D.O.S enviando muitas consultas; 

● Falhas de outros serviços hospedados no DC 

que tornam o DC não-funcional. 

 

3.3.3 Definir papéis e responsabilidades no PRD 
Cada membro da equipe de desastres tem sua função dentro do 

plano. Para [15] a definição dos papéis, atuação e 

responsabilidades do pessoal no PRD devem ser bem elaboradas, 

os envolvidos devem ser conhecedores e cientes do que devem 

fazer quando da ocorrência do desastre e os membros da TIC 

devem saber exatamente onde se posicionar e como atuar no 

momento do desastre. De acordo com [9] o papel do pessoal de 

plantão no monitoramento e atenção para ocorrência de desastres 

é extremamente importante. Alguém do departamento de TIC 

deve sempre estar contatável. A Rotatividade desse papel precisa 

ser claramente definida. A pessoa ou equipe de plantão precisa ter 

uma clara compreensão de que medidas tomar quando algo 

acontece, deve saber determinar se o incidente necessita ser 

comunicado ou não ao responsável por declarações de desastres. 

 

3.3.4 Treinar o pessoal para Recuperação de 

Desastres 
Formação e treinamento são atividades que provavelmente sofrem 

cortes com muita frequência em um orçamento de TIC. No caso 

do PRD, sessões de treinamentos internos destinados para a 

proteção dos sistemas precisam de investimento financeiro em 

treinamento para as equipes de TIC na recuperação de desastres. 

Essa política pode e deve fazer parte da empresa. As equipes de 

TIC como o help desk ou o suporte de primeiro nível, devem ser 

treinadas nos procedimentos que os envolvem durante o desastre, 

esse é o pessoal que deverá estar ciente dos passos corretos para a 

percepção do desastre, e deverá conhecer que atitudes seguir [15]. 

Conforme [9] mesmo que a cultura de trabalho seja muito aberta e 

relaxada, é muito importante ter a hierarquia e as 

responsabilidades levadas muito a sério. Os processos de testes 

devem ser documentados, e apenas o PRD e seus documentos 

incluídos devem ser usados como material de orientação. 

Quaisquer problemas encontrados no caminho devem ser 

observados, e seu PRD ajustado em conformidade após o teste. 

Ainda segundo [9] Testar um PRD para Active Directory é uma 

tarefa bastante simples. Hoje produtos de virtualização, como o 

Vmware Server ou o Microsoft Virtual Server, formam 

componentes de valor inestimável para testar qualquer tipo de 

PRD. 

 

3.3.5 Testar o PRD frequentemente 
Para [12] o teste do PRD deve basear-se nas rotinas e cenários de 

cada empresa, assim deve ser criado um "desastre" em uma 

instalação de testes, e começar todo o caminho para a recuperação 

de um sistema funcional. Tudo isso deve ser escrito e, em seguida, 

analisado. Esse procedimento agrega aprendizado e melhorará o 

plano seguidamente a cada teste. Os testes devem contar ainda, 

com a participação incondicionalmente de todos os membros do 

plano, no entanto, devem ser anunciados com bastante 

antecedência para todos os envolvidos. 

 

3.4 ISO 22301 – Gestão da continuidade dos 

negócios 
Segundo descreve a [6], norma que estabelece os requisitos para 

gerenciar com eficácia um Sistema de Gestão de Continuidade de 

Negócio (SGCN), as ações fundamentais das empresas são: 

compreender as necessidades do negócio, implantar uma política 

de gestão de continuidade de negócio, implementar e 
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operacionalizar controles e medidas de gestão da capacidade geral 

da organização para o gerenciamento de incidentes de interrupção, 

monitorar e analisar criticamente o desempenho e a eficácia do 

SGCN, melhorando continuamente, se baseando na medição 

objetiva dos indicadores de continuidade. 

 

Para melhor entendimento do trabalho e da integração entre a 

teoria e metodologia dos Planos de Recuperação de Desastres 

tradicionais em papel e os softwares que automatizam alguns 

procedimentos dos PRD, abordaremos a seguir, uma descrição dos 

assuntos técnicos necessários para a automatização de etapas dos 

planos de recuperação. 

 

3.5 Virtualização 
 

[2] define que “a tecnologia da virtualização consiste em fazer um 

computador físico se comportar como se fosse um ou mais 

computadores virtuais, onde cada um destes acessem a mesma 

arquitetura básica de um computador físico genérico”. 

A virtualização cria uma camada de abstração entre o hardware 

físico e a máquina virtual de tal modo que o sistema operacional 

implantado não percebe que está rodando sobre um ambiente 

virtual. Esta camada de abstração é conhecida como Hypervisor. 

O hypervisor – Monitor de máquinas virtuais – é a plataforma de 

software que permite criar e gerenciar as máquinas virtuais. 

Dentre as muitas técnicas de virtualização, destacamos duas, a 

serem citadas: 

Virtualização de tipo 1, conforme exposta na Imagem 4, é 

chamada de “Bare metal”. Nesta técnica, o software de 

virtualização é instalado diretamente no hardware físico e 

gerencia o mesmo com todos os recursos disponíveis. Sobre ele, 

rodam as máquinas virtuais “guests”. As ferramentas de 

virtualização Vmware vSphere Hypervisor e Microsoft Hyper-V 

são exemplos de ferramentas de virtualização “Bare metal ” [16].  

 

Imagem 4 – Técnica de virtualização do tipo “Bare metal” 

 
Fonte: Massalino, 2015. 

 

A Virtualização de tipo 2, chamada também de “hosted” Figura 7. 

Nesta técnica, segundo [16] o software de virtualização é 

instalado sobre um sistema operacional já implantado no 

hardware. Deste modo temos duas camadas entre o hardware e a 

máquina virtual “guest”, e isso causa uma queda na performance 

do ambiente implementado. 

Os aplicativos Microsoft Virtual Server, Oracle Virtualbox e 

Microsoft Virtual PC são exemplos de ferramentas de 

virtualização “hosted”. 

 

 

Imagem 5 – Técnica de virtualização do tipo “Hosted” 

 
Fonte: Massalino, 2012. 

 

3.6 Vmware Vsphere 
A ferramenta de virtualização utilizada neste trabalho é a Vmware 

Vsphere, ilustrada na Imagem 6, desenvolvida pela empresa 

VMWARE. Segundo a [17] o vsphere trata-se de uma plataforma 

para virtualização do tipo Bare metal onde é possível utilizar um 

único servidor físico e nele podemos rodar várias máquinas 

virtuais completas. Segundo o fabricante, para o usuário fica 

bastante transparente a implementação e não há diferenças de 

performance do ambiente virtual para o real. O vmware é capaz de 

gerenciar todos os recursos de hardware disponíveis, distribuindo-

os entre as VM´s (Virtual Machines). Cada VM permanece 

isolada dentro do ambiente e ela interage com as outras através de 

conexões de rede. A ferramenta é implementada diretamente no 

hardware funcionando como um sistema operacional e a interação 

do usuário é feita através de um cliente de acesso remoto instalado 

no desktop do usuário. O cliente dá acesso a todo o ambiente de 

virtualização, permitindo a criação e customização das máquinas 

virtuais, incluindo alocação de espaço de disco, quantidade de 

memória RAM e processadores tanto físicos quanto lógicos, 

dentre outras opções. 

 

Imagem 6 – Interface gráfica do Vmware Vsphere 

 
Fonte: Próprio autor, 2015. 

 

3.7 Veeam Backup & Replication 
A ferramenta utilizada neste trabalho para permitir a replicação de 

máquinas virtuais e colaborar na execução dos planos de 
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recuperação de desastres foi Veeam Availability Suite na versão 

8. Este software foi desenvolvido pela empresa VEEAM e permite 

que sejam feitas réplicas de máquinas virtuais inteiras de um 

servidor para outro. Estas réplicas serão utilizadas ativamente em 

planos previamente criados com o objetivo de minimizar ao 

máximo o tempo de indisponibilidade de um servidor ou serviço 

na rede. Sua instalação e utilização são bastante flexíveis e 

intuitivas [8]. Esta ferramenta é compatível com duas das mais 

conhecidas soluções de virtualização do mercado na atualidade: 

Vmware Vsphere e Microsoft Hyper-V. 

Um dos aplicativos que compõe esta suíte é o Veeam Backup & 

Replication, que foi o foco deste trabalho. A escolha por esta 

ferramenta, se deu pelo fato da mesma ter se mostrado 

relativamente simples de ser implementada e configurada no 

ambiente de testes. Inicialmente outro produto da própria Vmware 

foi utilizado, porém durante o decorrer do trabalho a mesma 

mostrou-se de maior complexidade e robustez além de depender 

de pré-requisitos e complementos durante sua configuração, o que 

nos fez permitir a escolha pelo produto Veeam.  

 

3.8 Windows Server 2008 R2 
O Windows Server 2008 R2 versão Enterprise é o sistema 

operacional utilizado neste trabalho. É comumente chamado de 

Server 2008 e faz parte de uma família projetada pela Microsoft 

para servidores de pequeno, médio e grande porte, capaz de 

atender bem às necessidades das empresas de todos os portes. É 

oferecido no mercado nas versões standard, enterprise e 

datacenter. Este sistema operacional foi projetado tendo como 

base um de seus antecessores mais famosos, o Windows 2000 

Server [11].  

3.8.1 Active Directory 
Para [13] o Active Directory é uma ferramenta essencial e fornece 

serviços de diretório, que armazena informações detalhadas sobre 

os recursos da rede como contas de usuários, grupos, 

computadores, servidores e outros. O serviço de diretório deve 

possuir uma estrutura organizada para uma busca fácil e rápida no 

momento de gerenciar o AD. Conforme a Figura 9, sua arquitetura 

é dividida em duas partes a física e a lógica. A estrutura física 

controla recursos que são o modo de acesso às informações e o 

modo de armazenamento de um disco do servidor. Os aplicativos 

executados pelos usuários não têm acesso direto ao sistema 

operacional ou hardware, ou seja, os aplicativos no modo usuário 

solicitam uma autorização, passam por uma auditoria, onde 

finalmente são executados. 

Cada processo no Active Directory tem sua representação de 

objeto. Para ter acesso a algum objeto do Active Directory é 

preciso ter permissão, que caracteriza quem pode acessar ou o que 

se pode acessar um em determinado objeto. Esse procedimento é 

conhecido como (ACL) lista de controle de acesso que define as 

permissões para usuários ou grupos [11]. 

 

3.8.2 Domínio do Active Directory 
Domínio é a parte mais importante do AD, é uma unidade de 

segurança onde se definem permissões administrativas de acessos. 

Um objeto de domínio é representado por um triangulo e os seus 

objetos conforme Imagem 7. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7 – Um domínio do Active Directory 

 
Fonte: Stanek, 2008. 

 

3.8.3 Árvores e florestas do Active Directory 
Árvore é um conjunto agregado de um ou mais domínios, que 

estabelece uma relação de pai e filho entre objetos. O domínio raiz 

é o primeiro domínio a ser estabelecido em uma arvore no Active 

Directory.    

Na Imagem 8 todos os domínios fazem parte de um Namespaces 

cohovineyard.com, que é o domínio raiz e pai dos domínios 

sales.cohovineyard.com e mf.cohovineyard.com. O 

mf.cohovineyard por sua vez é pai de 

bottling.mf.cohovineyard.com. Já a floresta é um conjunto que 

consiste por uma ou mais árvores, a floresta tem como objetivo 

fornecer segurança e relação de confiança para compartilhamento 

de dados. 

 

Imagem 8 – Uma floresta do Active Directory e árvore 

 
 

Fonte: Stanek, 2008. 

 

 

3.9 Discussão e Proposta 
Este capítulo tem por objetivo realizar uma breve explanação 

sobre os cenários corporativos de recuperação de desastres, que 

em sua maioria, não possuem boas políticas bem como um bom 

planejamento para a continuidade de negócio [4] e mediante esse 

panorama, propor através do software de recuperação de desastres 

Veeam Backup & Replication, uma implementação de 

recuperação de desastres, a qual permitirá um melhor 

entendimento dos conceitos do Disaster Recovery e da 

continuidade de negócio, bem como do processo de recuperação 

por software contido nos PRD. 
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Para isso, será elaborado um cenário simulado de falha em uma 

VM com o serviço de diretório Active Directory, o qual permitirá 

a explanação especificamente na abordagem do processo do 

desastre e sua estratégia de recuperação através da ferramenta. 

 

 

3.9.1 Cenário convencional 
Em recente pesquisa realizada no ano de 2014 pela EMC 

Corporation, foram levantados dados preocupantes em relação à 

garantia da continuidade das operações de negócio nas empresas, 

aja vista que na pesquisa, o Brasil aparece com apenas 39% das 

empresas entrevistadas possuindo um Plano de Recuperação de 

Desastres. 

Em cenários convencionais, onde não são utilizados recursos para 

recuperação de desastres, muitas empresas em sua infraestrutura 

de virtualização, podem sofrer com processos falhos de rotinas de 

backup que muitas vezes são simples, arcaicos e não voltados à 

recuperação em caso de desastres. Essa condição também pode 

estar presente em empresas de médio e grande porte, onde as 

mesmas, até podem possuir rotinas de backup mais elaboradas e 

complexas, porém, também não desenvolvidas e pensadas em 

função da recuperação de desastres. 

 

 

3.9.2 Cenário proposto 
O cenário proposto para realização da recuperação de desastres, 

executada através do Veeam Backup & Replication, utilizará o 

conceito da arquitetura de failover local, o qual obedece aos 

preceitos para aplicações de failover em cenários de recuperação 

entre sites distintos. Failover é um recurso que tem a capacidade 

de migrar uma máquina virtual ou determinado recurso de um 

servidor para outro permitindo assim a continuidade da 

disponibilidade deste na rede. 

 

 

3.9.2.1 Implementação do cenário proposto 
A implementação deste cenário foi realizada em um ambiente 

virtualizado baseado no Vmware Vsphere. Para o desenho do 

cenário foram utilizadas duas técnicas, a primeira foi a de failover 

local, onde todo o processo de failover para ilustração da 

recuperação encontra-se no mesmo site, e a segunda técnica foi a 

de replicação off-site, porém, está última, apenas para 

armazenamento e cópia dos dados do Active Directory em 

segurança fora do ambiente de produção, em um site totalmente 

passivo. Nos Quadros 3 e 4 são descritas a relação de hardware, 

software e configurações de rede empregadas para o cenário. 

Na Figura 14 temos um desenho da arquitetura do cenário 

proposto para a implementação. Neste desenho temos à esquerda a 

representação do servidor principal com suas máquinas virtuais e 

em destaque aparece a máquina com o serviço Active Directory – 

AD que foi utilizada na simulação da falha. À direita, temos a 

representação do servidor de recuperação, o qual receberá a cópia 

replicada da máquina AD. É possível visualizar ao centro o 

servidor que contém a aplicação utilizada neste trabalho que é o 

Veeam Backup & Replication. Temos ainda a representação do 

chamado site backup frio que está localizado em outra unidade e 

este é interligado ao site local através da internet, representada 

pela figura da nuvem. 

 

 

 

 

Imagem 9 – Cenário proposto para implementação 

 

Servidor Principal 
IP: 192.168.9.128

Servidor de Recuperação
IP: 192.168.9.88

Backup & Replication
IP: 192.168.9.239

VM AD - Falha VM AD - Ativa 

Site Backup Frio
IP: 192.168.4.92

 Fonte: Próprios autores – 2015. 

 

3.9.2.2 Análise do ambiente de recuperação 
Esta seção tem por objetivo contemplar os processos de 

configuração e execução do Veeam Backup & Replication, 

portanto sua instalação não será alvo de apresentação. 

Para o início de todo o processo de análise do ambiente da 

implementação, o Veeam Backup & Replication, foi devidamente 

instalado em uma máquina virtual criada no ambiente Windows 

Server 2008 com IP 192.168.9.239. Após a instalação, a primeira 

configuração necessária é conectar o Veeam aos servidores 

principal e de recuperação para que assim ele possa interagir com 

toda a infraestrutura vmware. 

Após a instalação do Veeam, foi criada uma primeira tarefa, 

conforme descrito na Imagem 10, com o objetivo de realizar a 

replicação do servidor nomeado de AD_Replicação_FAV que 

contém o serviço do Active Directory e que está em 

funcionamento no host Vmware com IP 192.168.9.128 (Servidor 

Principal). Esta tarefa de replicação foi configurada para 

direcionar as réplicas para o servidor de recuperação Vmware 

com IP 192.168.9.88 (Servidor de Recuperação). 

 

Imagem 10 – Ferramenta implementada e job de replicação criada 

Fonte: Próprios autores – 2015. 
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Pode ser observado através da Imagem 11 que a primeira 

replicação completa da VM do Active Directory entre os 

servidores protegidos e de recuperação ocorreu em 16 minutos, 

mesmo com a VM ligada e em produção, a performance do 

servidor do AD não foi afetada em nenhum momento, 

adicionalmente pode-se perceber que apesar da máquina virtual 

possuir um disco de 70 Gb, como descrito no campo Data 

Processed, foram copiados apenas os dados da partição que 

totalizaram em torno de 19 Gb, mostrado no campo Data 

Transferred. 

 

Imagem 11 – Processo de replicação inicial finalizado 

 
Fonte: Próprios autores – 2015. 

Após o processo inicial de replicação, uma segunda replicação 

incremental foi executada, com o intuito se simular uma 

atualização de dados dentro da máquina do AD, incluindo a partir 

de então, novos arquivos na partição C: do servidor para verificar 

o funcionamento da ferramenta em relação à atualização dos 

dados na VM replicada. Um conjunto de novos arquivos com 

tamanho aproximado de 300MB foram incluídos e a replicação 

incremental foi executada corretamente como mostrado na 

Imagem 12 nas colunas Job name, Session type e status. 

 

Imagem 12 – Replicação incremental do servidor 

 
Fonte: Próprios autores – 2015. 

Adicionalmente, além das replicações já realizadas com a técnica 

on-site, foi utilizada a técnica de replicação off-site conforme 

mostra a Imagem 13, onde é possível visualizar na coluna Job 

Name, sendo também possível observar a duração da tarefa, que 

levou mais que oito horas, por conta do uso de conexões de fibra 

óptica que no horário da cópia também estavam sendo utilizadas 

para outras transferências de dados. Porém, esta última foi criada 

apenas para armazenamento e cópia da máquina virtual e dados do 

Active Directory em segurança fora do ambiente de produção, em 

um site totalmente passivo. Essa configuração faz parte da 

estratégia do Disaster Recovery, onde em caso de desastres com 

sinistro completo do site principal, os dados que compõem o AD 

estarão em segurança copiados em site remoto. 

Imagem 13 – Replicações do AD para site remoto frio 

 
Fonte: Próprios autores – 2015. 

3.9.2.3 Simulação de falha e testes realizados 
Com o ambiente configurado e replicado através do Veeam, foi 

dado início à simulação de falha do servidor principal, que incluiu 

o desligamento proposital do servidor dentro do host vmware e a 

confirmação da indisponibilidade do mesmo utilizando os 

comandos ping e tracert em linha de comando partindo de um 

computador cliente da rede. Esta simulação é mostrada na 

Imagem 14, onde partindo de um terminal da rede o prompt de 

comando mostra que o servidor do AD com o ip 192.168.8.32 

parou de responder após o desligamento. 

 

Imagem 14 – Indisponibilidade do servidor AD com teste  

via linha de comando 

 
Fonte: Próprios autores – 2015. 

A partir do momento do desligamento, a ferramenta veeam foi 

acionada manualmente pelo operador que acionou o botão 

Failover Now para dar início ao processo de failover, que irá 

colocar no ar o servidor replicado com a última tarefa de 

incremental executada. A Imagem 15 mostra o failover sendo 

executado. O intervalo de tempo entre o desligamento do servidor 

e o início da tarefa de failover na ferramenta foi de 

aproximadamente 9 minutos. 

 

Imagem 15 – Tarefa de failover iniciada

 
Fonte: Próprios autores – 2015. 
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Enquanto o Veeam dá andamento à tarefa solicitada, o host que 

armazena a máquina virtual réplica foi monitorado a fim de 

observar o andamento do processo. De acordo com a Imagem 16, 

a máquina replicada foi ligada e entrou no ar passando a 

responder ao comando ping. A máquina consta como ligada no 

servidor de recuperação e há a indicação de um “play” na cor 

verde ao lado do nome da máquina virtual. Todas as 

configurações de rede permaneceram inalteradas e novamente foi 

utilizado o comando ping em linha de comando para testar a 

comunicação com o servidor. Nesta simulação, o servidor 

principal foi apenas desligado para comprovar o funcionamento 

da ferramenta, pois todo o ambiente é de produção. 

 

Imagem 16 – Servidor replicado já em funcionamento 

 
Fonte: Próprios autores – 2015. 

 

3.9.3 Análise dos resultados 
Após todos os passos descritos até aqui, o resultado final mostra 

que o servidor replicado está perfeitamente funcional e 

respondendo as requisições dos clientes na rede. A ferramenta 

mostrou-se bastante intuitiva e não foram encontradas 

dificuldades que impedissem sua implementação na recuperação 

do serviço do Active Directory. Na linha do tempo representada 

na Imagem 17 temos o item “RPO”, que no cenário 

implementado, representa a última replicação incremental feita, o 

item “Desastre”, está associado ao momento em que o servidor foi 

desligado, já o item “DR acionada”, representa o momento em 

que a tarefa de failover foi iniciada, e finalmente, o item “Ponto 

de recuperação”, que representa o momento em que a máquina 

replicada entrou em funcionamento na rede, substituindo 

finalmente a máquina original. 

 

Imagem 17 – Linha do tempo de recuperação 

 
Fonte: Adaptado de VMware – 2015. 

 

4. Conclusão e considerações finais 
No andamento deste trabalho foram observados os diversos 

aspectos que envolvem o planejamento e a estratégia para a 

recuperação de eventos de falhas e desastres. Foram percebidas 

que muitas são as perspectivas que devem ser analisadas no 

momento da mitigação do desastre, entretanto, essa tarefa de 

observação e prevenção contra a ocorrência de desastres será 

inevitável e sempre estará presente na rotina das grandes 

corporações, uma vez que a cada momento novas demandas e 

adequações estão acontecendo e provavelmente a mudança no 

ambiente além das atividades de negócio irão possibilitar a 

oportunidade para novos eventos de desastres. Porém, um bom 

planejamento para a continuidade de negócio e consequentemente 

um bom estudo para a criação de Planos de Recuperação de 

Desastres, que envolvam todos os membros das organizações, 

sejam eles, diretores, gerentes ou até os profissionais de níveis 

mais técnicos, será a grande solução para a continuidade das 

atividades das corporações, pois de nada adiantará se as empresas 

investirem em grandes soluções de softwares e planos 

automatizados, quando suas ações bem como o comprometimento 

por parte dos seus colaboradores não existirem. 

Durante o decorrer do trabalho percebeu-se o valor do 

planejamento de ações de recuperação, sejam elas bem descritas 

em planos tradicionais ou executadas por planos automatizados, 

entretanto, fica evidente que a automatização dos Planos de 

Recuperação de Desastres é um grande agente facilitador para os 

momentos de recuperação, porém, mesmo sendo esse agente de 

grande valor, a utilização dos tradicionais planos é extremamente 

importante, tendo em vista que o andamento das recuperações 

precisa, por diversas vezes, de decisões de pessoas, como 

também, tais ações precisam de gestores altamente conhecedores 

e experientes em cenários de recuperação de desastres, ou seja, a 

expertise dos profissionais bem como o treinamento dos membros 

que participam e executam ações nos planos de de desastre são os 

fatores fundamentais para o bom planejamento da recuperação e o 

sucesso da mesma, onde a junção dos planos tradicionais e a sua 

automatização é apenas uma ferramenta para fazer dar certo. 
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