
  



Economizando em escala com instâncias Spot 

 

Nesse tutorial iremos abordar a utilização de instâncias spot, com a finalidade de reduzir os 

custos. 

 

Os seguintes assuntos serão abordados: 

 Criar uma Amazon Machine Image (AMI); 

 Criar Auto Scaling; 

 Criar Launch Configurations; 

 Criar Auto Scaling Group; 

 Criar um SNS; 

 Criar Três CloudWatch Alarme; 

 

O que é pré-requisito: 

 Uma conta na AWS; 

 Uma Amazon Machine Image (AMI) com sua aplicação funcionando; 

 Um Elastic Load Balancer (ELB);  

 

O que será criado: 

 

 Dois Launch Configurations; 

 Dois Auto Scaling Group; 

 Dois CloudWatch Alarm; 

 Simple Notification Service (SNS); 

 

Introdução 

 

Uma das grandes vantagens de rodar aplicações na AWS é a escalabilidade virtualmente infinita 

e automática que ela oferece, removendo a necessidade de sempre provisionar capacidade 

computacional para picos de demanda. Desta maneira, é possível manter o tamanho da sua 

infraestrutura no mesmo tamanho da sua demanda, seja ela grande ou pequena, automaticamente. 

 

Muitos clientes da AWS já vêm utilizando o serviço Auto Scaling para manterem suas aplicações 

totalmente elásticas e consequentemente reduzirem os custos. No entanto é possível reduzir 

ainda mais esses custos pois a AWS te possibilita pagar instâncias EC2 de diferentes maneiras. 

 

O padrão de escalabilidade mais comum é o seguinte: aquelas instâncias que precisam ficar 

executando 24/7 e que são a base do seu workload, são as instâncias reservadas, para que você 

tenha um desconto na hora de uso e pague mais barato. Somente em eventos de picos, o Auto 

Scaling irá então subir instâncias sob demanda, que provavelmente irão rodar por algumas horas 

e você irá pagar somente por esse período em que elas permaneceram ligadas. Para melhorar 

ainda mais isso, antes do Auto Scaling criar instâncias EC2 sob demanda, vamos utilizar um 

outro tipo de instâncias EC2, que podem ser até 90% mais baratas que as sob demanda: as 
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instâncias Spot. Desta maneira, no momento de escalar, você sempre tentará lançar instâncias 

mais baratas, e somente em caso desta ação falhar, as instâncias sob demanda serão criadas. 

 

A arquitetura final será a seguinte: 
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As regras das instâncias Spot 

 

Ao contrário das instâncias sob demanda, que possuem um preço fixo por hora, o preço das 

instâncias spot oscila com base na oferta e na demanda por capacidade disponível do EC2. Sua 

instância spot será executada enquanto a sua sugestão de preço não exceder o valor spot de 

mercado, e irá continuar em execução até que você decida encerrá-la ou até que o preço de 

mercado spot exceda a sua sugestão de preço. 

O preço de mercado spot será cobrado (não a sua sugestão de preço) enquanto a instância spot 

permanecer em execução. Se a sua instância spot for interrompida porque o preço de mercado 

spot excedeu a sua sugestão de preço, você não será cobrado pela hora parcial durante a qual a 

instância foi executada. E o menor tipo de instância spot a ser utilizada é a m3.medium. 

A tabela a seguir exibe o preço de mercado spot e é atualizada a cada 5 minutos. No momento, o 

spot está disponível para Linux, Windows e SUSE Linux Enterprise Server. 

Para saber mais sobre a definição de preço, acesse a definição de preço da AWS e a página de 

definição de preço do Amazon EC2 ou comece a usar hoje mesmo. 

 

 

Spot Bid Advisor 

 

O Spot Bid Advisor analisa o histórico de preços spot para ajudar você a determinar uma 

sugestão de preço que se adeque às suas necessidades. Você deve ponderar a tolerância a 

interrupções da sua aplicação e as suas metas de economia ao selecionar uma instância spot e 

uma sugestão de preço. Quanto menor for a frequência com que a sua sugestão de preço é 

superada, por mais tempo as suas instâncias spot deverão ser executadas sem interrupções. 

 

 

A) Criar uma Amazon Machine Image (AMI) 

Nessa etapa iremos criar uma AMI personalizada. Esta AMI pode rodar tanto sistema Linux 

quanto sistema Windows. A AMI é uma imagem do último estado do seu sistema operacional, 

contendo seus arquivos de configuração e aplicação.  

Você já deve ter instalado e configurado sua instância EC2 à sua maneira, com os serviços e 

softwares necessários para que ela funcione adequadamente de acordo com suas necessidades. O 

próximo passo é gerar uma imagem baseado nessa imagem já pronta. 

https://aws.amazon.com/pt/pricing/
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Caso não possua uma AMI, a AWS oferece o Marketplace com milhares de soluções prontas 

para rodarem na sua conta. 

1) No Console de Gerenciamento, selecione a instância que você acabou de configurar e 

clique em Actions > Image > Create Image. 

 

 

 
 

 

 

 

2) Preencha os campos Image Name, com o nome da AMI que você deseja e Image 

Description com uma descrição da AMI. Repare que há uma opção de No Reboot, ou 

seja, por padrão a instância EC2 irá reiniciar para garantir a consistência do sistema de 

arquivos da nova AMI, no entanto, você pode optar explicitamente por não reiniciar a 

instância EC2. Neste último não há garantia de consistência. Também é possível 

adicionar mais armazenamento para sua instância, mas por hora, vamos deixar o padrão e 

clicar em Create Image. 

 

 

https://aws.amazon.com/marketplace


 
 

3) Uma tela de confirmação irá aparecer. Clique em Close. 

 

 
 

4) No Console de Gerenciamento, em EC2, do lado esquerdo, expanda Images e clique 

em AMIs. 

 



 
 

 

Nessa área você pode gerenciar e visualizar as AMIs criadas. Verifique o Status da sua nova 

AMI. Talvez ela esteja com o status pending. 

 

 
 

5) Assim que o Status desta AMI ficar Available, você pode utilizá-la para lançar novas 

instâncias EC2. 

 

 

B) Criar Launch Configuration para Auto Scaling Group 

 

O Auto Scaling ajuda a manter a disponibilidade do Amazon EC2 e a flexibilidade de aumentar 

ou diminuir sua capacidade computacional de maneira horizontal automaticamente, de acordo 

com condições definidas. Você pode usar o Auto Scaling para ajudar a garantir que está 

executando o número desejado de instâncias do Amazon EC2. O Auto Scaling também pode 

aumentar automaticamente o número de instâncias do Amazon EC2 durante picos de demanda 

para manter o desempenho e diminuir a capacidade durante períodos ociosos para reduzir os 

https://aws.amazon.com/pt/autoscaling/
https://aws.amazon.com/pt/ec2/


custos. O Auto Scaling é adequado a aplicativos que têm padrões de demanda estáveis ou que 

experimentam variações horárias, diárias ou semanais de utilização.  

 

 

O Auto Scaling é baseado em 3 fases: primeiramente vamos criar o Launch Configuration, em 

seguida vamos criar o Auto Scaling Group e por fim vamos criar o CloudWatch alarm. Como 

nosso tutorial tem como objetivo utilização de instâncias Spot no ambiente de produção, 

criaremos dois Launch Configurations, dois Auto Scaling Groups e dois CloudWatch alarms, 

pois um será para instâncias sob demanda e o outro para instâncias spot. 

 

Nesse passo iremos criar os dois Launch Configurations necessários para que o Auto Scaling 

funcione. 

 

O Launch Configuration é responsável por conter as informações de qual AMI, tamanho de 

instância, chaves de segurança, security groups e volumes de armazenamento (EBS) as instâncias 

lançadas pelo Auto Scaling irá utilizar. Neste ponto você já precisa ter uma AMI personalizada 

para que possamos continuar. Vamos agora criar o Launch Configuration.  

 

 

1) No Console de Gerenciamento da AWS, clique em EC2. Do lado esquerdo, em Auto 

Scaling, clique em Launch Configurations; 



 
 

 

 

2) Selecione a AMI que foi criada no inicio do tutorial. Na AMI já existem todas as 

personalizações necessárias para a aplicação funcionar; 

 



 
 

 

3) Para esse tutorial vamos utilizar instâncias do tipo m3.medium. Você deve escolher o 

tipo de instância que considerar melhor para sua aplicação; 

 

 
 

 

4) Na tela seguinte, em Name, defina o nome do Launch Configuration como: Ondemand 

e clique em Next; 

 



 
 

5) Siga a criação de uma instância EC2 como de costume sempre configurando para que ela 

funcione de acordo com suas necessidades. Por fim, clique em Create launch 

configuration. Após clicar em Create launch configuration selecione a chave de 

segurança que será configurada nas instâncias; 

 

6) Pronto, o Launch Configuration a ser utilizado para as instâncias sob demanda foi 

criado com sucesso; 

 

 
 

7) Vamos agora criar o Launch Configuration para as instâncias Spot. Clique novamente em 

Create Launch Configuration e repita o passo B2 e B3 acima; 

 

8) Em Name digite spot-m3medium-web. Purchasing option selecione o checkbox 

Request Spot Instances. O custo/hora da instância sob demanda m3.medium na região 

de São Paulo é de $0.095. Os valores mostrados em Current price são os valores do 

preço Spot de momento por Zona de Disponibilidade da região. Em Maximum price 

definimos o valor máximo que queremos pagar pelas instâncias m3.medium. Para este 

tutorial vamos colocar o preço de $0.04, o que já é menos da metade do custo sob 

demanda, no entanto, como o preço spot varia, os valores mostrados a você podem estar 

diferentes, e portanto, você talvez terá que dar uma oferta diferente. 



 
 

 

9) Siga os passos B5 e B6 acima; 

 

10) Pronto, o Launch Configuration a ser utilizado para as instâncias Spot foi criado com 

sucesso; 

 

 

 

 

C) Criar Auto Scaling Group 

 

Pré-requisito: ter um Elastic Load Balancing criado. Caso não possua, por favor, utilize o 

tutorial Getting Started With Elastic Load Balancing. Continue somente após ter um ELB pronto. 

 

Nesse passo serão criados dois Auto Scaling Group. 

 

O Auto Scaling Group é responsável por conter uma frota de servidores, sendo assim nele 

teremos características como: tamanho do grupo, VPC (Virtual Private Cloud) a qual essa frota 

faz parte, subnet a qual as instâncias serão iniciadas, tamanho mínimo e máximo da frota de 

servidores desse grupo, políticas de escalabilidade, notificações caso seja necessário. Com o 

Auto Scaling Group será possível aumentar e diminuir sua capacidade computacional de uma 

aplicação conforme demanda. Os critérios de provisionamento podem ser definidos por você, 

como por exemplo: utilização de cpu em 70% por 10 minutos, adicionar uma instância para 

compor a frota de servidores do seu Auto Scaling Group; ou diminuir, como por exemplo: 

utilização de cpu em 20% por 20 minutos para remover uma instância dessa frota. 

 

 

Nos passos abaixo, serão criados um grupo para instâncias sob demanda e um para instâncias 

spot. A lógica é que caso não seja possível iniciar uma instância spot para compor essa frota de 

instâncias, temos que iniciar uma instância sob demanda para que consigamos atender a alta 

demanda de utilização de recursos. 

 

 

 

http://docs.aws.amazon.com/pt_br/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-getting-started.html
https://aws.amazon.com/pt/vpc/


 

1) Primeiro será criado o Auto Scaling Group para instâncias sob demanda. No Console de 

Gerenciamento, em EC2, clique em Auto Scaling Groups e em seguida clique no botão 

Create Auto Scaling group;  

 

 
 

 

 

 

2) Selecione a opção Create an Auto Scaling group from an existing launch 

configuration. No campo de busca utilize o nome do Launch Configuration criado para 

instâncias sob demanda, que neste caso é ondemand. Clique em Next Step; 

 



 
3) Em Group name dê um nome para o Auto Scaling Group. Para este tutorial utilizaremos 

ondemand-group. Em Group size insira um valor inicial de instâncias que Auto Scaling 

Group irá lançar. Optamos por 1. Em Network selecione a VPC onde este Auto Scaling 

Group será criado. Em Subnets adicione as subnets que esse Auto Scaling Group irá 

utilizar para lançar instâncias EC2. Recomenda-se utilizar pelo menos uma subnet em 

cada Zona de Disponibilidade. Em Advanced Details, selecione a opção Receive traffic 

from Elastic Load Balancer(s) e em seguida selecione o(s) ELB(s) que este Auto 

Scaling Group deverá lançar. Desta maneira, todas as instâncias lançadas serão 

automaticamente registradas no(s) ELB(s) selecionado(s). Finalmente clique no botão 

Next: configure scaling policies; 

 

 
 



4) Selecione a opção Keep this group at its initial size. Por enquanto não iremos ajustar a 

capacidade de escalabilidade dos grupos de Auto Scaling. Clique em Next: Configure 

Notifications; 

 

5) (Opcional) Alterações que ocorrem em sua frota do Auto Scaling podem gerar 

notificações através do serviço Amazon SNS, como por exemplo, um email ou um SMS. 

Caso queira configurar essas notificações clique no botão Add notifiction; 

 

6) (Opcional) Clique em Create Topic. Em Send a notification to dê um nome para o 

tópico SNS e em With these recipients os e-mails que devem receber esse alerta. Em 

seguida clique em Next: Configure Tags; 

 

 

 
 

7) Nesse passo crie tags para seu Auto Scaling Group e clique no botão Review; 

 

 
 

https://aws.amazon.com/pt/sns/


8) Revise as configurações e clique no botão Create Auto Scaling Group; 

 

 
 

 

 
 

 

9) Agora vamos criar o Auto Scaling Group para as instâncias spot. Repita o passo C1; 

 

10) No filtro utilize o nome do Launch configuration que foi criado para as instâncias spot, 

spot-m3medium-web. Clique no botão Next Step; 



 
 

11) Em Group name dê um nome para o Auto Scaling Group. Para este tutorial utilizaremos 

spot-group. Em Group size insira um valor inicial de instâncias que Auto Scaling Group 

irá lançar. Optamos por 0. Em Network selecione a VPC onde este Auto Scaling Group 

será criado, que tem que ser a mesma do ondemand. Em Subnets adicione as subnets 

que esse Auto Scaling Group irá utilizar para lançar instâncias EC2. Recomenda-se 

utilizar pelo menos uma subnet em cada Zona de Disponibilidade. Em Advanced 

Details, selecione a opção Receive traffic from Elastic Load Balancer(s) e em seguida 

selecione o(s) ELB(s) que este Auto Scaling Group deverá lançar, que tem que ser o(s) 

mesmo(s) do ondemand. Desta maneira, todas as instâncias lançadas serão 

automaticamente registradas no(s) ELB(s) selecionado(s). Finalmente clique no botão 

Next: configure scaling policies; 

 

 

 



 
 

 

12) Repita os passos C4, C5 (opcional), C6 (opcional), C7 e C8; 

 

 

 

 

D) Criar Alarmes CloudWatch 

 

Agora serão configurados os alarmes CloudWatch para os Auto Scaling Groups utilizarem como 

métricas de escalabilidade. Primeiro serão criadas métricas para o grupo ondemand subir 

instâncias sob demanda, e depois, serão criadas para o grupo spot-group. 

 

1) No Console de Gerencimanto da AWS, clique em Services > CloudWatch; 



 
 

2) No menu do lado esquerdo clique em Alarms e em seguida clique no botão Create 

Alarm; 

 

 

 
 

 

3) Selecione EC2 Metrics, By Auto Scaling Group. 

 



 
 

 

4) No campo de busca, digite o grupo o qual irá criar o alarme. Neste tutorial o nome dado 

foi ondemand. Para esse tutorial as métricas utilizadas serão por uso de CPU, 

CPUUtilization. Após selecionar a métrica clique em Next; 

 

 



 
 

 

5) Em Name dê um nome para o CloudWatch alarm. Neste tutorial será utilizado POOL-

APP01-HighCPU-30Min. Em Description daremos uma descrição igual ao nome do 

alarme. Em Whenever selecione is >= e insira digite 70. Em for digite 2. Em Period 

selecione 15 Minutes e certifique-se que Statistic seja Average. 

 



 
 

6) Crie outro alarme da mesma maneira que o passo anterior, D5, com o nome POOL-

APP01-HighCPU-15Min, e altere as seguintes informações: em for digite 1, em Period 

selecione 15 Minutes e certifique-se que Statistic seja Average. Clique no botão Create 

Alarm; 

 



 
 

 

7) Crie outro alarme da mesma maneira que os passos anteriores, D5 ou D6, com o nome 

POOL-APP01-LOWCPU-45Min e altere as seguintes informações: em is selecione <=  

e digite 20, em for digite 3, em Period selecione 15 Minutes e certifique-se que Statistic 

seja Average. Clique no botão Create Alarm; 

 



 
 

 

8) A tela de alarmes deverá ser a seguinte: 

 

 
 

 

 

D) Configurar as políticas de escalabilidade 

 

Essa é a última etapa deste tutorial. Até esse momento os Auto Scaling Groups criados não 

possuem qualquer política de escalabilidade ou regras bem definidas de quantidade de EC2, 

como por exemplo, número máximo de instâncias que um grupo pode ter e de quanto em quanto 

esse grupo vai crescer e diminuir. Nesta etapa serão vinculadas as métricas de CloudWatch 

(CPUUtilization) com os dois grupos de Auto Scaling criados, para que de fato, quando um 

alarme for acionado, instâncias EC2 sejam adicionadas ou removidas dinamicamente dos grupos, 

além de ajustes de capacidade. 

 

 



1) No Console de Gerenciamento, clique em Services > EC2. Do lado esquerdo, clique em 

Auto Scaling Groups, selecione o grupo ondemand-group. Clique na aba Scaling 

Policies e clique no botão Add Policy; 

 

 

 

 
 

 

 

2) Em Name digite ADD-Ondemand. Em Execute policy when selecione POOL-APP01-

HighCPU-30Min. Em Take the action selecione Add, digite 1 e selecione instances. 

Clique no botão Create; 



 
 

 

 

 

3) Clique novamente em Add policy. Em Name digite Rem-Ondemand. Em Execute 

policy when selecione POOL-APP01-LOWCPU-45Min. Em Take the action 

selecione Remove, digite 1 e selecione instances. 

 

 

 



4) Quando criamos nosso Auto Scaling Group não definimos o tamanho máximo de 

instância. Selecione ondemand-group e clique na aba Details. Clique em Edit e altere a 

opção Max para 3. Talvez você queira utilizar um número diferente que faça sentido para 

as necessidades de escalabilidade da sua aplicação. Clique em Save; 

 

 
 

 

5) Agora serão ajustadas as configurações para o Auto Scaling Group de spot. Selecione 

spot-group, clique na aba Scaling Policies e clique no botão Add Policy; 

 

 
 

 



6) Em Name digite ADD-Spot. Em Execute policy when selecione POOL-APP01-

HighCPU-15Min. Em Take the action selecione Add, digite 1 e selecione instances. 

Clique em Create; 

 

 
 

 

7) Clique em Add policy. Em Name digite REM-Spot. Em Execute policy when selecione 

POOL-APP01-LOWCPU-45Min. Em Take the action selecione Remove, digite 1 e 

selecione instances. Clique no botão Create; 

 

 
 



8) Selecione o Auto Scaling Group spot-group, clique na aba Details, clique em Edit e 

altere o valor de Max para 3. Talvez você queira utilizar um número diferente que faça 

sentido para as necessidades de escalabilidade da sua aplicação. Clique em Save; 

 

 
 

 

 

 

 

Com isso podemos concluir que as chances de termos instâncias spot atendendo picos de 

demanda de processamento são grandes e por consequência a redução de custo será natural. 

 

 

 

Conclusão 

 

Foram criados 2 Auto Scaling Group com métricas de uso de CPU, separado por períodos, sendo 

15 minutos e 30 minutos. Caso o uso de CPU esteja em 70% por 15 minutos, o spot-group será 

acionado, e portanto, tentará lançar instâncias spot. Caso o uso de CPU esteja 70% por 30 

minutos, o ondemand-group será acionado, e portanto, lançará instâncias sob demanda. Caso o 

segundo ocorra, significa que instâncias spot não foram criadas provavelmente por que o preço 

do mercado estava maior que a oferta. 

 

 

 

 

 



Para fazer uma simulação, estresse a CPU da EC2. Alguns softwares como Stress e Stress-ng 

podem ser instalados e executados direto nas instâncias Linux para aumentar o uso de CPU 

delas. Outros softwares como Apache JMeter, Apache Bench e Bees With Machine Guns podem 

simular requisições HTTP no endereço do ELB, e assim, testar qualquer tipo de webserver. Ao 

executar os testes, veja se o Auto Scaling de spot começa a lançar instâncias. Os grupos devem 

ficar da seguinte maneira: 

 

  
 

Com essa arquitetura em prática, os seus custos com Amazon EC2 devem reduzir 

significativamente, permitindo que esse dinheiro seja investido até mesmo em outras serviços 

que podem ajudar a sua aplicação na nuvem. 


