
 

 

 

 

 

“REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO E AUMENTO DA 

DEPENDABILIDADE ATRAVÉS DO COMPARTILHAMENTO DE 

REFRIGERAÇÃO ENTRE CONTEINERS DATA CENTER” 

 

Por 

VANDENBERG BORGES DA PAIXÃO 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CIN - CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 
 

 
 
 
 
 

Recife, Agosto/2014

mailto:posgraduacao@cin.ufpe.br


 

 

UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CIn - CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

VANDENBERG BORGES DA PAIXÃO 

 

 

 

“REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO E AUMENTO DA 

DEPENDABILIDADE ATRAVÉS DO COMPARTILHAMENTO DE 

REFRIGERAÇÃO ENTRE CONTEINERS DATA CENTERS” 

 

 

Trabalho apresentado ao Programa de Pós-graduação em 
Ciência da Computação do Centro de Informática da 
Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial 
para obtenção do grau de Mestre em Ciência da 
Computação. 

 
 

Orientador: Prof. Dr. Stênio Flávio de Lacerda Fernandes 

 

 

Recife, Agosto/2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dissertação de Mestrado apresentada por Vandenberg Borges da Paixão à Pós-

Graduação em Ciência da Computação do Centro de Informática da Universidade 

Federal de Pernambuco, sob o título “REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO E 

AUMENTO DA DEPENDABILIDADE ATRAVÉS DO COMPARTILHAMENTO DE 

REFRIGERAÇÃO ENTRE CONTEINERS DATA CENTER”, orientado pelo 

Prof.Stênio Fernandes e aprovada pela Banca Examinadora formada pelos 

professores: 

 
 
 
 

 
_____________________________________________ 

Profª. Judith Kelner 
Centro de Informática / UFPE 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Prof. Rafael Antonello 

Instituto Federal de Alagoas/IFAL 
 
 
 
 

______________________________________________________ 

Prof. Stênio Flávio de Lacerda Fernandes 
Centro de Informática / UFPE 

 
 
 
 
 

 
Visto e permitida a impressão. 
Recife, 08 de Agosto de 2014. 
 
 
 

 
 

___________________________________________________ 
Prof. Edna Natividade da Silva Barros 



 

Coordenador da Pós-Graduação em Ciência da Computação do 
Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco



 

Dedicatória  

A Deus ...  pela oportunidade, pelo 

livre arbítrio, pela indução de 

pensamentos ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimentos 

 

 

Ao Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), que forneceu suporte durante a realização desta pesquisa. 

Ao Orientador Prof. Dr. Stênio Flávio de Lacerda Fernandes. 

À Professora Dr. Edna Natividade pela sua presteza e empenho na realização 

do Minter. 

À Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco 

(FACEPE), que me promoveu recursos financeiros para execução deste trabalho. 

Aos Professores Rafael Antonello e Judith Kelner, por terem aceitado o convite 

para compor esta banca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tudo tem seu tempo ...” 

Cristo 

 

“Embora ninguém possa voltar atrás e 

fazer um novo começo, qualquer um pode 

começar agora e fazer um novo fim.” 

Chico Xavier 

 



 

Resumo 

Os data centers são ambientes conhecidos como de missão crítica, que abrigam 

equipamentos responsáveis pelo processamento e armazenamento de informações 

cruciais, tendo por características disponibilidade, confiabilidade e redundância, 

garantindo sua operação de forma ininterrupta mesmo em casos adversos. Para 

garantir níveis elevados de disponibilidade e confiabilidade, faz-se necessário 

sistemas redundantes capazes de suprir o sistema principal em caso de falhas. A 

redundância, por sua vez, gera custos de implantação e manutenção, além de maior 

consumo energético. Dentre os vários fatores que afetam a disponibilidade, a 

variação de temperatura no ambiente de TI (computer room) é item primário de 

segurança, pois causa impacto direto nestes dispositivos, variando também sua 

dependabilidade. Este trabalho propõe modelos redundantes de refrigeração, mas 

sem agregar novas unidades refrigerantes, com objetivo de elevar os níveis de 

disponibilidade, confiabilidade e segurança, analisando conjuntos de Container Data 

Center (CDC), em diferentes cenários. A metodologia aplicada analisa os níveis de 

processamento e a capacidade de refrigeração, buscando o ponto de equilíbrio entre 

o maior nível de processamento, sem comprometer o desempenho, e a menor 

capacidade de refrigeração, compartilhada entre os CDCs. Nesta abordagem, são 

analisados impactos provocados pela variação de temperatura através de modelos 

de Arrhenius, diagrama de blocos, modelos de rede de Petri estocástica, modelos de 

compartilhamentos da estrutura de refrigeração e os impactos causados casos de 

CDCs que apresentam temperaturas elevadas. Como resultado, é possível 

comprovar a eficiência dos modelos estudados, que é possível elevar a 

dependabilidade sem agregar novas estruturas de refrigeração, que estes níveis de 

dependabilidade são proporcionais ao número de CDCs com estruturas 

compartilhadas. 

 

Palavras-chave: Data Center, Processamento, Temperatura, Desempenho. 

 

 



 

Abstract 

 

The data centers is an environment known as mission-critical, which keep equipment 

responsible for the processing and housing of crucial information, having as 

characteristics availability, reliability and redundancy, which guarantee its operation 

in a uninterrupted way even in unusual situations. 

In order to insure high levels of availability and reliability, it is necessary redundant 

systems able to support the main system in case of failure. The redundancy, on the 

other hand, make deployment and maintenance costs, besides a larger energy 

consumption. Between many reasons which affect the availability, the temperature 

variation in TI place (computer room) is a Primary safety item, for it causes an direct 

impact in these devices, which also varies its dependability. This work proposes 

redundant models of cooling, but without adding new refrigerant units, in order to rise 

the availability, reliability and security levels, analyzing sets of Container Data Center 

(CDC) in different scenarios. The applied methodology has as analytical items levels 

of processing and cooling capacity, seeking the break-even-point between the higher 

level of processing, without compromising performance, and lower cooling capacity, 

shared between the CDCs. In this approach, it is analyzed impacts caused by 

variation in temperature through the Arrhenius model, the block diagram, Petri net 

stochastic models, sharing models of cooling structure and the impacts of CDCs 

cases with high ambient temperatures. As a result, it is possible to prove the 

efficiency of the studied models, it is also possible to rise the dependability without 

adding new refrigeration structures, for this dependability levels are relatives to the 

number of CDs with shared structure. 

 

Key-words: Data Center, Processing, Temperature, Performance. 
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1 
Introdução 

  
1.1 Contexto 

Com origem desde o início da indústria da computação, os data centers foram 

criados e operavam inicialmente com sistemas computacionais complexos de difícil 

operação e manutenção, e exigiam ambientes diferenciados, dentre eles um 

eficiente sistema de refrigeração [5]. Desde então, muitas foram as mudanças, é o 

caso da computação em nuvens (ou cloud computing), acarretando, também, na 

organização e acomodação, tais como utilização de racks, pisos elevados e 

equipamentos específicos. 

Um data center hoje pode ser definido como uma instalação dividida em três 

infraestruturas: energia, refrigeração e Tecnologia da Informação (TI). Estas 

estruturas estão interligadas e com forte dependência. Com o crescimento elevado 

nos últimos anos, seja em quantidade, tamanho e capacidade, os data centers têm 

como foco em cloud computing e e-commerce, itens que exigem alta confiabilidade e 

disponibilidade [33] [45]. 

O acesso e uso destes serviços têm criado fortes dependências, obrigando a 

disponibilidade e ininterrupção dos serviços em qualquer tempo. Devem ser 

confiáveis, fidelizando o usuário, pois a interrupção, mesmo por um curto período, 

pode levar a grandes prejuízos [42].   

No estado da arte, a TI utiliza sistemas computacionais perfeitos, são confiáveis 

e sempre disponíveis. Na visão real esta perfeição está longe de ser alcançada. 

Quando se trata de data centers, a disponibilidade e a confiabilidade são itens 

cruciais,  e, por não serem conceitos abstratos, têm condições de obterem medidas 
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quantitativas através de técnicas que podem aumentar estes níveis, podendo chegar 

próximo aos cem por cento. 

No entanto, para elevar os níveis de disponibilidade e confiabilidade, garantindo 

os serviços propostos, são recomendadas técnicas como redundância de 

equipamentos e infraestruturas com equipamentos subutilizados, a fim de elevar os 

níveis de segurança, tais ações demandam altos investimentos [44].  

De uma forma geral, os custos de um data center remetem aos de aquisição, 

que incluem todos os investimentos de implantação[42], e os custos para manter as 

estruturas em funcionamento[32]. Vale dizer que, no planejamento de implantação e 

funcionamento dos datas centers, os projetistas optam da implantação em escala 

menor, e à medida que o data center cresce são adicionados módulos. O 

crescimento modularizado reduz custos de implantação e manutenção, reduzindo 

também desperdícios de equipamentos ociosos, energia e investimentos 

prematuros. 

A procura crescente por data centers com níveis de sustentabilidade, 

caracterizados por equipamentos mais econômicos e que atendem melhor às 

solicitações do projeto, busca por redução no consumo energético através de 

equipamentos mais eficientes e redução nos impactos ambientais, dentre os quais 

está a redução no consumo de água [8]. 

Os problemas ambientais durante anos foram considerados preocupação 

apenas para poucos. Alertas cada vez mais urgentes relatam as consequências do 

aumento da demanda de energia e emissões de gases de efeito estufa. Nesta 

perspectiva, todos os setores estão dando maior atenção à necessidade de 

aumentar sua eficiência energética.  

No caso especifico dos data centers, grandes consumidores de energia, a 

preocupação com a eficiência energética é item primário nos custos. Níveis baixos 

de eficiência energética podem ser indicativos de prejuízos financeiros. Os custos da 

energia estão subindo e a tendência dos data centers é de crescimento, 

pressionando a infraestrutura de energia e resfriamento que, por sua vez, ameaça a 



 

1.1 CONTEXTO 

17 

 

resiliência operacional. Hoje, os administradores são desafiados a repensar as 

estratégias dos 
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seus data centers, incluindo à eficiência energética a lista de parâmetros 

operacionais críticos, dentre eles, confiabilidade, disponibilidade e desempenho [30]. 

 

1.2 Motivação 

Apesar de todo investimento com a implantação e manutenção dos data 

centers, estas estruturas ainda apresentam vulnerabilidades. O foco do data center 

são os serviços prestados pela estrutura de TI que, por sua vez, necessita de uma 

constante e eficaz estrutura de refrigeração, pois quase toda energia consumida é 

transformada em calor [39], mas as estruturas de TI e refrigeração precisam de uma 

estrutura que forneça energia adequada. Qualquer interrupção nesta cadeia poderá 

levar a grandes prejuízos, pois a falha em uma delas pode provocar desde parada 

momentânea até colapso por longo período. 

A Figura 01 mostra o diagrama elétrico simplificado de um data center, é 

possível verificar que a infraestrutura de TI possui UPSs (Uninterruptible Power 

Supply), que tem por objetivo supri-la de energia. Caso haja interrupção no 

fornecimento de energia de entrada, todo o data center terá seu funcionamento 

interrompido, exceto os equipamentos de TI, por estarem ligados à UPS através do 

PDU (Power Distribution Unit). Já a estrutura de refrigeração composta de CRACs 

(Computer Room Air Conditioning), também terá seu funcionamento interrompido, 

impedindo a troca de ar quente por ar refrigerado, provocando a elevação de 

temperatura em um curto espaço de tempo. 

 

Figura 01: Infraestrutura de potência do Data Center - Diagrama elétrico 
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A consequência em caso de falta de energia, mesmo em curto período, o data 

center terá a estrutura de TI operando sem refrigeração, provocando aumento de 

temperatura, e ao ser reestabelecido a eletricidade, demandará um esforço extra 

dos CRACs para retirar todo ar aquecido e retornar a temperatura de trabalho.  

A Figura 02 mostra um exemplo de falha de fonte de energia: a estrutura de TI 

continua a funcionar com energia fornecida pelos UPSs, mas sem refrigeração, até o 

acionamento dos geradores e, em seguida, os CRACs (Computer Room Air 

Conditioning). Percebe-se que a temperatura ultrapassou os níveis máximos 

recomendados em um curto espaço de tempo, e seu retorno à normalidade também 

requer determinado tempo, comprometendo os dispositivos de TI. 

 

 

Figura 02: Exemplo de temperatura em caso de falta de fornecimento de energia [65].  

  

A Figura 03 mostra outro exemplo de falta de energia em um data center que, 

por um intervalo de apenas 5 minutos, os UPS continuaram a fornecer energia para 

infraestrutura de TI, e que passou a trabalhar sem refrigeração tendo sua 

temperatura elevada a níveis não recomendados. 
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Figura 03: Exemplo analise CFD detalhando variação de temperatura [65].  
             

Outro item relevante é o fato de que as infraestruturas de refrigeração dos Data 

Centers Tradicionais (TDC) possuem vários CRACs superdimensionados 

refrigerando o mesmo ambiente, estabelecendo uma elevada margem de 

segurança. No sistema de Container Data Center (CDC), além da alta densidade 

dos racks; a estrutura de refrigeração está direcionada ao ambiente do contêiner, 

não influenciando o ambiente dos outros CDCs. Esta independência dos CDCs pode 

gerar temperaturas variadas por fatores diversos, por exemplo, um volume 

diferenciado de processamento entre dois contêineres idênticos, haverá por 

consequência variações de temperaturas estes CDCs. 

No sistema TDC, caso ocorra hot spot, que são setores que apresentam 

aquecimento, existem soluções variadas, algumas simples; a redisposição dos 

equipamentos é um exemplo, conforme descrito na Figura 04. 

 

Figura 04: Exemplo de pontos quentes e solução com a redisposição dos equipamentos[65]. 
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As variações de temperaturas afetam a segurança dos equipamentos, fatores 

que influenciam estas variações estão diretamente ligados ao volume processado 

pelos servidores, além de alta densidade de equipamentos. Os CDCs possuem 

estas características, esta arquitetura impede alterações e sua infraestrutura de 

refrigeração está limitada ao container, não recebendo refrigeração adicional de 

outros CRACs como ocorre no sistema TDC.  

 

1.2.1 Influência da Temperatura sobre o Nível de Processamento  

Com a crescente exigência por estruturas mais eficientes, forçando uma maior 

utilização dos servidores, e, consequentemente, um maior nível de processamento, 

os gerentes buscam soluções para atender a esta demanda, sem comprometer o 

desempenho. Um dos métodos bastante utilizado é a virtualização destes 

servidores, nela é possível elevar o nível de processamento ao nível desejado, de 

modo rápido e eficiente. 

Esta elevação do nível de processamento provoca elevação no consumo de 

energia, por consequência uma elevação na geração de calor, elevando também o 

nível de refrigeração, demandando por consequência mais energia. Em simulação 

de um CDC através do Hp power advisor é possível constatar esta variação, 

conforme Tabelas 1(a) demonstra um CDC com nível de processamento em 50%, 

em seguida, a Tabela 1(b) mostra o CDC em nível máximo de processamento. 

 

Tabela 01: Comparativo de consumo em relação ao processamento [40]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        (a) Consumo em 50% do processamento     (b) Consumo em 100% do processamento 

Nível Processamento  50% 

Voltagem 220 VAC 

BTU Hora 298645.92 BTU 

Corrente do Sistema 414.72 A 

Watts Total 87579.36 W 

VA Rating 90866.88 VA 

Total Ocioso 61724.16 W 

Consumo Total 114942.24 W 

Nível Processamento  100% 

Voltagem 220 VAC 

BTU Hora 39469.28 BTU 

Corrente do Sistema 562.68 A 

Watts Total 129342.24 W 

VA Rating 123903.36 VA 

Total Ocioso 61724.16 W 

Consumo Total 1149942.24 W 

Potencia total estimada 

(TI + Refrigeração) 
175158.72  Potencia total estimada 

(TI + Refrigeração) 
240684.48 
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A elevação do processamento traz vantagens como melhor utilização dos 

servidores, gerando uma melhor relação watts/volume processado, sendo possível 

elevar os níveis de processamento ao ponto desejado, avaliando o desempenho e a 

segurança dos dados. A Figura 5 demonstra um exemplo de processamento em 

relação ao consumo energético.  

 

Figura 05: Carga de processamento versus energia elétrica consumida [8][23][39] 

 

1.2.2 Ponto de Equilíbrio 

Os conceitos de disponibilidade e redundância influenciam de forma direta a 

confiabilidade do data center, mas vão de encontro com a TI Verde (Green IT), a 

eficiência energética gera influência direta sobre os custos de implantação e 

manutenção dos data centers. Encontrar o ponto de equilíbrio entre o menor custo 

aliado à maior segurança tem sido o grande desafio nos últimos anos. 

A busca entre o equilíbrio dos custos e a eficiência dos datas centers obriga a 

uma reanálise sobre a redução das margens de segurança em todas as 

infraestruturas que o compõem.  

Não é considerado boa prática um servidor operar com 100% de sua 

capacidade de processamento, gerando, assim, efeitos em cascata: maior 

processamento gera maior uso da cache (mais lenta que a CPU), gerando maior uso 

da memória (mais lenta que a cachê) o que, por sua vez, gera maior uso do disco 

rígido (mais lento que a memória). 
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Além dos efeitos causados nos servidores, o fator desempenho ao acessar o 

data center também tende a ser afetado, gerando maior demora em receber, tratar e 

responder aos acessos, por consequência maior perda de pacotes (time to live), 

comprometendo a confiabilidade. Por outro lado, um nível baixo de processamento 

demanda elevado número de servidores, exigindo também infraestruturas 

adequadas de refrigeração e energia, gerando custos maiores de implantação e 

manutenção. 

 

1.3 Objetivos: 

O principal objetivo desta pesquisa é, inicialmente, avaliar o impacto sobre o 

compartilhamento o sistema de refrigeração entre os Conteiners data center, 

analisando os riscos e viabilidades de sua aplicação. Além disso, visa comprovar 

que, com a adoção das medidas propostas aplicadas aos CDCs, apesar de suas 

limitações, é possível com a refrigeração compartilhada obter vantagens em relação 

ao não compartilhado. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 Simular de modo isolado, os contêineres que fornecem e recebem 

refrigeração: avaliar a dependabilidade com temperaturas variadas. 

 Simular o compartilhamento de suas estruturas de refrigeração de 

contêineres com configurações variadas, comparando-as com a 

simulação isolada.  

 

1.4 Contribuições Esperadas 

Esta pesquisa visa analisar o compartilhamento da estrutura de refrigeração 

entre CDCs, buscando contribuir com a pesquisa na redução dos custos do data 

center, aumentando a sua eficiência sem comprometer a dependabilidade, propondo 

uma metodologia de compartilhamento de equipamentos que operem de forma 

redundante, mas sem a necessidade de agregar novos equipamentos. 
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1.5 Estrutura da Dissertação 

O Capitulo 2 disserta sobre as fundamentações teóricas direcionadas à 

pesquisa, histórico dos data centers, a interdependência de suas infraestruturas, 

conceitos, definições e aspectos relacionados a dependabilidade. Em seguida são 

explanados modelos gerais relacionados à dependabilidade, detalhados através de 

diagramas de blocos para confiabilidade, encerrando com a apresentação dos 

métodos de avaliação utilizados no modelo. O Capitulo 3 Descreve de forma sucinta 

trabalhos relacionando à influência da variação de temperatura com a 

dependabilidade nas infraestruturas do data center. O Capitulo 4 apresenta e 

descreve os modelos propostos para quantificar o impacto do compartilhamentos 

entre CDCs da infraestrutura de refrigeração. O Capitulo 5 apresenta as conclusões 

e as contribuições obtidas no trabalho, apresentando propostas para trabalhos 

futuros. 
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2 
 Fundamentação Teórica 

 

2.1 Data Center 

Data Center são ambientes críticos para empresas dependentes de Tecnologia 

da Informação, especializados em proteger a propriedade intelectual de uma 

empresa ou grandes corporações e os equipamentos mais valiosos de TI [1]. Data 

Center é um conjunto de infraestruturas, energia, refrigeração e Tecnologia da 

Informação com objetivo de fornecer de forma confiável e ágil os serviços que foram 

destinados[3]. Um data center abriga importantes recursos computacionais em 

ambientes controlados e sob gestão centralizada[4]. Estes recursos computacionais 

incluem main- frames, servidores de aplicação e web, servidores de arquivos e 

impressoras, aplicações de software e os sistemas operacionais, subsistemas de 

armazenamento e toda a infraestrutura de rede[4].  

 

2.1.1 Infraestrutura do Data Center 

Em linhas gerais, um data center pode ser subdivido em três segmentos: 

Infraestrutura de TI, Infraestrutura de potência e Infraestrutura de refrigeração[12]. 

 A infraestrutura de TI é responsável pelo processamento e armazenamento das 

informações. Esta infraestrutura consiste basicamente de três principais 

componentes - servidores, dispositivos de armazenamento e equipamentos de rede 

[32]. Nela pedem ser adotados Softwares para virtualização de servidores com 

objetivos de migração e balanceamento de carga através do compartilhamento de 

hardware [56]. Os dispositivos de armazenamento são normalmente conectados 

através da rede por uma Storage Area Network (SAN), podendo também se 

conectar a sistemas de arquivos remotos através da Ethernet em Network Attached 

Storage (NAS) [1][34] [57]. 
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A Infraestrutura de refrigeração é composta por unidades de ar condicionado, 

que estão subdivididas em chillers e torres de resfriamento e unidades CRAC 

(Computer Room Air Conditioning) [1][15]. Com objetivo primário de refrigerar a sala 

de servidores, estes sistemas fazem o ar refrigerado circular no ambiente e subtrair 

o ar quente [15]. Quase toda energia fornecida para os equipamentos da 

infraestrutura de TI é dissipada em forma de calor e este deve ser removido pelo 

sistema de refrigeração. 

A infraestrutura de potência ou energia tem por objetivo fornecer energia com 

tensão, amperagem e frequência de forma adequada e ininterrupta para as 

infraestruturas de TI e Refrigeração [15]. Em termos gerais, esta infraestrutura é 

formada por Transformadores, UPS (Uninterruptible Power Supply), Circuitos de 

Transferência e chaveamento, painéis de distribuição e geradores reservas, em caso 

de fonte energética externa. 

Para definir o índice de eficiência energética de um data center foi criado o 

índice PUE (Power Usage Effectiveness), para defini-lo basta dividir o total de 

energia consumida pelo data center pela energia consumida pelo equipamentos de 

TI. 

 

2.1.2 Conteiners Data Centers  

Com a evolução tecnológica, novos paradigmas foram incorporados aos data 

centers, sendo uma delas o crescimento do sistema de data centers em contêineres 

(CDC). Com tecnologia já consolidada, porém em franca evolução, o sistema de 

CDC apresenta várias vantagens em relação ao Tradicional Data Center (TDC), 

prazos de implantação reduzido, melhor eficiência energética, melhor eficiência na 

refrigeração e maior segurança contra incêndios são algumas.  Grandes 

corporações do segmento como Google e Microsoft já adotam o sistema CDC. A 

versatilidade deste sistema faz com que empresas que necessitam de data center 

itinerantes ou que operam em lugares remotos possam ter condições de serviços 

disponíveis em curto prazo de implantação e a um custo relativamente baixo. 

Grandes data centers que adotaram o sistema de Contêineres aliadas à práticas de 

eficiência energética, conseguiram bons resultados de níveis PUE; um exemplo é o 

índice do Google, conforme evolução da Figura 06. 
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Figura 06: Dados PUE médio de todos os data centers Google [23] 

 

2.1.3 Infraestrutura de Refrigeração em CDC 

O espaço reduzido do container e o alto adensamento dos racks obrigam que a 

estrutura de refrigeração tenha um ciclo de envio de ar refrigerado e retorno de ar 

quente definidos. Em geral, são criados corredores de circulação gerando uma 

circulação forçada, equilibrando de uma maneira mais eficiente a temperatura, 

reduzindo o efeito termodinâmico, em que a temperatura inferior é menor que a 

superior. A Figura 07 exemplifica este ciclo de refrigeração forçada. 

 

Figura 07: Exemplo de ciclo de refrigeração forçada [49].  
 

Este método eleva a eficiência do conjunto, pois equaliza a refrigeração nos 

dispositivos de TI, reduzindo o impacto da temperatura em sua confiabilidade e 

disponibilidade, reduzindo, assim, o uso da estrutura de refrigeração, pois não há 
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necessidade de elevar a refrigeração para suprir hot spot, reduzindo também o 

consumo da estrutura que fornece energia.
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2.2 Dependabilidade 

O conceito de dependabilidade surgiu com a publicação do livro Dependability: 

Basic Concepts and Terminology [6] em 1992. A definição de dependabilidade 

(Dependability) pode ser entendida como a capacidade de evitar falhas de um 

conjunto de serviços com um determinado nível de confiança[6], que são mais 

graves e frequentes do que aceitável [58][59]. Os principais atributos de 

dependabilidade são confiabilidade, disponibilidade, segurança de funcionamento 

(safety), segurança (security), mantenabilidade, testabilidade e comprometimento do 

desempenho (performability)[48]. A dependabilidade está também relacionada com 

conceitos como tolerância a falhas e confiabilidade.  

De uma maneira genérica, a confiabilidade é a probabilidade de um sistema ou 

componente realizar funções de maneira satisfatória durante o tempo de duração da 

missão específica, sem apresentar anomalias [65]. O IEEE 90 define Confiabilidade 

como a capacidade que um sistema ou componente em desempenhar as funções 

exigidas nas condições estabelecidas por um determinado período de tempo 

[18][21]. Em sistemas tolerantes a falhas, a confiabilidade fornece a probabilidade de 

funcionamento mesmo quando há componentes com defeito.  

Em geral, a disponibilidade e confiabilidade são conceitos relacionados, mas 

diferem no sentido de que disponibilidade pode considerar a manutenção de 

componentes que falharam [18][19]. Segundo o IEEE, Disponibilidade é o grau de 

funcionalidade e acessibilidade que o sistema ou componente apresenta quando se 

requer a sua utilização [18]. Já a confiabilidade pode ser considerada como a 

probabilidade de o componente ou sistema estar em condições de desempenhar a 

função exigida em certas circunstâncias e em um determinado momento. Ela 

depende do grau de confiabilidade de um sistema e do tempo de recuperação após 

a ocorrência de uma falha [65]. No caso especifico dos data centers, quando em 

funcionamento ininterrupto por longos períodos (por exemplo um data center com 10 

anos), falhas são inevitáveis.   

A disponibilidade vem a ser um fator de preocupação quando ocorre uma falha, 

a variável crítica passa a ser a rapidez de recuperação do sistema. No caso dos data 

centers, a variável mais crítica é poder contar com um desenho de sistema que seja 
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confiável, quando ocorre uma falha. O fator mais importante vem a ser a reativação 

e entrada em funcionamento dos equipamentos de TI e os processos da empresa no 

menor prazo possível, reduzindo a inatividade ao tempo mínimo. A Tabela 01 

resume o conceito de dependabilidade e seus atributos. 

Tabela 01: Resumo dos atributos de dependabilidade 

Atributo Significado 

Dependabilidade 
(dependability) 

Qualidade do serviço fornecido por um dado sistema 

Confiabilidade 
(reliability) 

Capacidade de atender a especificação, dentro de condições 
definidas, durante certo período de funcionamento e condições 
de estar operacional no início do período.  

Disponibilidade 
(availability) 

Probabilidade do sistema estar operacional num instante de 
tempo determinado; alternância de período de funcionamento e 
reparo 

Segurança 
(safety) 

Probabilidade do sistema ou estar operacional e executar sua 
função corretamente ou descontinuar suas funções de forma a 
não provocar danos a outros sistemas ou pessoas que dele 
dependam 

Segurança 
(security) 

Proteção contra falhas maliciosas, visando privacidade, 
autenticidade, integridade e irrepudiabilidade dos dados. 

 

 

2.2.1 Falha, Erro e Defeito 

O interesse no sucesso do data center é manter o sistema atendendo as suas 

especificações. Um defeito (fault) é definido como um desvio da especificação. 

Defeitos em data centers não podem ser tolerados, mas devem ser evitados. Define-

se que um sistema está em estado errôneo, ou em erro, se o processamento 

posterior a partir desse estado pode levar a um defeito. Finalmente define-se falha 

ou falta (failure) como a causa física ou algorítmica do erro. 

Os projetos de software e hardware são vítimas de sua alta complexidade, da 

fragilidade humana em trabalhar com grande volume de detalhes ou com 

deficiências de especificação, pois falhas são inevitáveis. Componentes físicos 

envelhecem, erros são cometidos na implantação do projeto ou sofrem com 

interferências externas, sejam ambientais ou humanas. Defeitos são evitáveis 

usando técnicas de tolerância a falhas. A Figura 8 detalha estes três universos, 

falha, erro e defeito. 
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Figura 08:  Modelo dos 3 universos [64]. 

 

O conceito de dependabilidade pode ser dividido em três partes [29]: 

Ameaças: são relacionadas a defeitos, erros e falhas que ocorrem quando o 

evento de entrega do serviço não flui corretamente. 

Atributos: São medidas quantitativas cruciais para uma análise dos serviços 

oferecidos, incluindo os conceitos de disponibilidade, confiabilidade, segurança, 

integridade e manutenção. 

Os meios: são os métodos pelos quais a dependabilidade é atingida: software e 

hardware. 

A Figura 9 detalha estes conceitos e suas consequências. 

 
Figura 09:  Arvore de Dependabilidade Adaptada de [6] 
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2.2.2 Confiabilidade entre Software Vs Hardware  

Os princípios fundamentais da confiabilidade são comuns a ambos, hardware e 

software. No entanto, software e hardware têm diferenças básicas, possuem 

diferentes mecanismos de falhas. Falhas de hardware são principalmente as falhas 

físicas, enquanto software são falhas de projeto, difíceis de visualizar, classificar, 

detectar e corrigir. Falhas de projetos estão intimamente relacionados a fatores 

humanos e do processo de criação. Em hardware, falhas de projeto também podem 

existir, mas as falhas físicas costumam dominar, e, uma vez instalado e iniciado, a 

qualidade do software não irá mudar. Tentando alcançar maior confiabilidade, 

simplesmente duplicar os módulos não irá resolver o problema do software. 

 

2.2.2.1 Confiabilidade em Hardware 

Uma representação usual para a taxa de defeitos de componentes de hardware 

é dada pela curva da banheira demonstrada na Figura 10. Nela define-se em três 

fases: mortalidade infantil, quando os componentes apresentam elevada taxa de 

defeitos; período de vida útil, quando a taxa de falhas (defeitos) é constante; e, por 

fim, o envelhecimento, caracterizado por- taxa de falhas crescente. 

 

Figura 10: Curva da banheira, adaptado de [64] 

 

Os componentes de hardware só apresentam taxa de defeitos constante 

durante um período de tempo chamado de vida útil, que segue uma fase com taxa 

de falhas decrescente chamada de mortalidade infantil. Para acelerar a fase de 

mortalidade infantil os fabricantes recorrem a técnicas de burn-in, onde é efetuada a 

remoção de componentes fracos pela colocação dos componentes em operação 

acelerada antes de colocá-los no mercado ou no produto final [64]. 
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2.2.2.2 Confiabilidade em Software 

O gráfico de confiabilidade de software é mais interessante, pois exibe duas 

grandes diferenças entre a confiabilidade de hardware e de software. Uma diferença 

é que, na última fase, o software não tem a taxa de falhas crescente apontada no 

gráfico de hardware. Nesta fase, o software está se aproximando da obsolescência, 

não há motivação para atualizações ou alterações e a taxa de falha não irá mudar. A 

segunda diferença é que durante a fase de vida útil, o software irá experimentar um 

aumento drástico da taxa de insucesso a cada atualização, reduzindo de forma 

gradual, em parte, por causa dos defeitos encontrados e corrigidos após as 

atualizações [10] [36]. A Figura 11 descreve a curva da banheira relacionada ao 

tempo de vida de um software. 

 

Figura 11:  Curva da banheira Revisada para a confiabilidade do software [36]. 

 

2.2.3 Redundância 

Para evitar interrupção dos serviços faz-se necessário criar mecanismos com 

objetivo de evitar a parada indesejada ou programada destes serviços. Uma das 

soluções adotadas é a redundância, cujo objetivo é ter equipamentos paralelos, caso 

um deles deixe de funcionar o serviço não será interrompido, pois o outro dispositivo 

continuará a fornecer. A Redundância veio para aumentar a confiabilidade, e é 

quase tão antiga como a história dos computadores [62]. Todas as técnicas de 

tolerância a falhas envolvem alguma forma de redundância, a qual está tão 

intimamente relacionada à tolerância a falhas que, na indústria nacional, o termo 

usado para designar um sistema tolerante a falhas é sistema redundante. 

Redundância para tolerância a falhas pode aparecer de várias formas, seja 

Redundância de hardware, de software de informação ou de tempo são alguns 

exemplos. 
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2.2.4 Redundância de Hardware 

Redundância de hardware está baseada na replicação de componentes, mas 

tem custo elevado de implantação, pois em caso de falha outro dispositivo deve 

assumir, garantindo a ininterrupção dos serviços. Dependendo dos serviços 

oferecidos, diversas técnicas são adotadas, as mais aplicadas são descritas na 

Tabela 02: 

Tabela 02: Redundância de hardware 

Redundância de hardware Técnicas Vantagens 

Redundância passiva ou estática Mascaramento de falhas Não requer ação do sistema, não indica 
falha. 

Redundância ativa ou dinâmica Detecção, localização e 
recuperação 

Substituição de módulos, usada em 
aplicações de longa vida. 

Redundância hibrida Combinação de ativa e 
passiva 

Usada para garantir mascaramento e 
longa vida; geralmente de alto custo. 

 

2.2.5 Redundância Passiva de Hardware 

Na redundância passiva (ou estática) de hardware as falhas são mascaradas 

através dos elementos redundantes. Todos os elementos executam a mesma tarefa 

e o resultado é determinado por votação, sendo a TMR (triple modular redundancy) 

um exemplo. Uma das técnicas mais conhecidas de tolerância a falhas, a TMR, 

redundância modular tripla, mascara falha em um componente de hardware 

triplicando o componente e votando entre as saídas para determinação do resultado 

descritos na Figura 12. A votação pode ser por maioria (2 em 1) ou votação por 

seleção do valor médio [30]. 

 

Figura 12:  TMR com votador simples [64] 
 

Apesar de simples, o esquema TMR apresenta vulnerabilidade, por estar em 

série com os módulos de hardware e ser único, o votador (não possui redundância), 

a confiabilidade do sistema depende da confiabilidade do votador. A solução para 

contornar a fragilidade é um votador com componentes de alta confiabilidade ou
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 triplicá-lo, conforme demonstrado na Figura 13. Os três resultados gerados podem, 

nesse caso, ser levados aos próximos 3 módulos de hardware do sistema[64]. 

Um fator relevante deve ser observado, a redundância aumenta o número de 

componentes do sistema. Quando maior o número de componentes, maior 

possibilidade de falha. 

 

Figura 13: TMR com votador triplicado [64] 

 

2.2.6 Redundância Ativa ou Dinâmica 

Na redundância dinâmica ou ativa, tolerância a falhas é provida pelo emprego 

das técnicas de detecção, localização e recuperação. A redundância empregada 

neste caso não provê mascaramento [64]. 

Redundância dinâmica é usada em aplicações que suportam permanecer em 

um estado errôneo durante um curto período de tempo, tempo esse necessário para 

a detecção do erro e recuperação para um estado livre de falhas. Um exemplo de 

implementação de redundância dinâmica é através de módulos reserva (standby 

sparing). Módulos reservas podem ser operados de duas formas [64], conforme 

Tabela 03. 

Tabela 03: Exemplo de redundância dinâmica 

 

 

2.3 Disponibilidade e confiabilidade 

Um data center é classificado por suas características de disponibilidade, 

confiabilidade e redundância. Por se tratar de ambientes de missão crítica, os data 

centers devem estar aptos a operar com níveis de disponibilidade próximos de 
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100%, o que significa uma garantia de operação ininterrupta mesmo em casos 

adversos, como falha de hardware dos equipamentos críticos de TI, falhas no 

fornecimento de energia elétrica, dentre outras [31]. 

 

2.3.1 Disponibilidade 

A disponibilidade de um sistema é o tempo durante o qual ele está em operação 

em relação ao tempo em que ele deve esta em operação, e pode ser calculada pela 

equação 2.1 [37]. 

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =
𝑴𝑻𝑩𝑭

𝑴𝑻𝑩𝑭+𝑴𝑻𝑻𝑹
=

𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒐 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 𝒆𝒎 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂çã𝒐

𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒎 𝒒𝒖𝒆 𝒐 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒉𝒂𝒔
   2.1  

Sendo: 

- MTBF (Mean Time Metween Failures), tempo médio entre falhas; 

- MTTF (Mean Time To repair), tempo médio de reparo. 

 

2.3.2 Disponibilidade em série 

Um sistema hibrido em série pode ser representado pela topologia da Figura 14, 

são circuitos sequenciais, que sua disponibilidade é dada pelo circuito com menor 

índice MTBF. 

 

Figura 14: Topologia de um sistema hibrido em série[32]. 

 

A disponibilidade de um sistema hibrido em série pode ser calculada conforme a 

seguinte expressão 2.2. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠é𝑟𝑖𝑒 = (𝑆1). (𝑆2) = (
𝑀𝑇𝑇𝐹1

𝑀𝑇𝑇𝐹1+𝑀𝑇𝑇𝑅1
) . (

𝑀𝑇𝑇𝐹2

𝑀𝑇𝑇𝐹2+𝑀𝑇𝑇𝑅2
)         2.2  
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2.3.3 Disponibilidade em paralelo 

Já um sistema híbrido paralelo pode ser representado pela topologia 

apresentada na Figura 15. Nesta configuração, estes circuitos são concorrentes e 

sua disponibilidade é dada pelo circuito com maior índice MTBF. 

 

Figura 15: Topologia de um sistema hibrido em paralelo. 
 

Sua disponibilidade pode ser calculada conforme a equação 2.3. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎 = (𝑆1 + 𝑆2) − (𝑆1. 𝑆2)     2.3  

Que substituindo S1 e S2 temos a equação 2.4. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠é𝑟𝑖𝑒 = [(
𝑀𝑇𝐵𝐹1

𝑀𝑇𝐵𝐹1+𝑀𝑇𝑇𝑅1
) + (

𝑀𝑇𝐵𝐹2

𝑀𝑇𝐵𝐹2+𝑀𝑇𝑇𝑅2
)] − [(

𝑀𝑇𝐵𝐹1

𝑀𝑇𝐵𝐹1+𝑀𝑇𝑇𝑅1
) . (

𝑀𝑇𝐵𝐹2

𝑀𝑇𝐵𝐹2+𝑀𝑇𝑇𝑅2
)]    2.4  

 

2.3.4 Confiabilidade 

A confiabilidade pode ser entendida como a distribuição do tempo entre falhas de 

um sistema ou componente, a qual é especificada pelo MTBF e definida como a 

probabilidade de um sistema não apresentar falhas antes de uma quantidade de 

horas determinadas (t) [31]. A equação 2.5 é usada para indicar a confiabilidade de 

um sistema: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑒−
𝑡

𝑀𝑇𝐵𝐹     2.5  

Para sistemas formados por vários componentes, o cálculo da confiabilidade 

total será determinado conforme a equação 2.6 (para três sistemas). 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑒−𝑡[(
1

𝑀𝑇𝐵𝐹
)(

1

𝑀𝑇𝐵𝐹
)(

1

𝑀𝑇𝐵𝐹
)]    2.6  
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2.3.5 Confiabilidade em Série e em Paralelo 

A determinação da confiabilidade de sistemas com componentes em série, 

Figura 08, e em paralelo, Figura 09, seguem as mesmas regras do cálculo de suas 

disponibilidades. Para obter mais informações consultar[31]. 

Já a definição de falha, no caso especifico de sistemas, é o evento que não 

ocorre corretamente[7], que em tradução do inglês failure ou fault, ambas entendidas 

como falha. Segundo a IEEE 90, fault é um defeito em um dispositivo de hardware 

ou um passo errado, processo ou definição de dados em um programa de 

computador[21]. Já failure é descrito como a incapacidade de um sistema ou 

componente para executar suas funções requeridas dentro de requisitos de 

desempenho especificados [21][21]. Para este trabalho serão adotados os termos 

“falha” para descrever fault, e failure para “defeito”. 

 

2.3.6 Diagrama de Bloco de Confiabilidade (RBD) 

Para calcular e analisar as métricas de dependabilidade, é necessário conhecer 

os índices, tempo médio de falha MTTF (Mean Time To Failure), tempo médio de 

reparo MTTR (Mean Time To Repair) e tempo médio entre falhas MTBF (Mean Time 

Bethwen Failure), já citados em sessões anteriores, mas não [31][32] [43]: 

O MTTF é o tempo médio de falha de um dispositivo representado pela Equação 

2.7, onde t representa o tempo e R(t) a função de confiabilidade [31][32][43]. 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = ∫ 𝑅(𝑡)
∞

0
× 𝑑𝑡                                    2.7  

O MTTR é o tempo médio em que o sistema está indisponível devido à atividade 

da manutenção. O MTTR está representado pela Equação 2.8, onde t representa o 

tempo e M(t) a função de manutenabilidade, uma vez que a função de 

manutenabilidade é definida por M(t) = 1−FD(1)(t), sendo D(1) o tempo de reparo do 

sistema e FD(1)(t) a função de distribuição cumulativa [31][32][43]. 

𝑀𝑇𝑇𝑅 = ∫ 𝑀(𝑡)
∞

0
× 𝑑𝑡                         2.8  
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Os MTTRs estão intimamente relacionados com a política de manutenção 

adotada pela organização, para adotar estas políticas, a equação utilizada é descrita 

na equação 2.8. 

𝑀𝑇𝑇𝑅 = 𝑀𝑇𝑇𝐹 +
𝑈𝐴

𝐴
                                 2.8  

Onde UA representa o tempo de inatividade do sistema e A representa a 

disponibilidade do sistema descrito na Equação 2.9. 

𝑈𝐴 = 1 − 𝐴                                     2.9  

O MTBF é o tempo médio entre falhas de um sistema, Os MTBFs são 

geralmente fornecidos pelo fabricante de hardware, representado pela equação 2.10 

[31][32][43]. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑀𝑇𝑇𝑅 + 𝑀𝑇𝑇𝐹                             2.10  

 

2.3.6.1 Métodos Combinatórios RBD 

Um Diagrama de Blocos de Confiabilidade (RBD) é uma representação gráfica 

dos componentes do sistema e como eles são relacionados. O diagrama representa 

o estado de funcionamento (ou seja, o sucesso ou falha) do sistema em termos de 

estados de funcionamento dos seus componentes, sendo, portanto, redes de blocos 

funcionais conectados de acordo com o efeito de cada falha de bloco na 

confiabilidade do sistema, considerada uma das ferramentas convencionais mais 

comuns para análise de confiabilidade de sistemas [30]. Uma das vantagens de usar 

o RBD é a facilidade de expressar e avaliar a confiabilidade e disponibilidade. Este 

formalismo foi estendido e pode ser usado para calcular outras métricas de 

dependabilidade, tais como disponibilidade, confiabilidade e 

manutenabilidade[53][53]. 

Compostos por três elementos básicos: componentes, ligação e nós, o modelo 

RBD tem suas funções definidas: os componentes são representados por blocos e 

possuem vários atributos, por exemplo, RBDs indicam como o funcionamento dos 

componentes afeta o funcionamento do sistema; Já os links e nós são construções 

lógicas para conectar e relacionar os blocos definindo os caminhos de um sistema. 
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Esses caminhos são definidos percursos contínuos e não possuem sobreposições 

da entrada ou saída de um RBD, sendo possível representar através de um bloco, 

um componente físico em modo de operação, estimando a confiabilidade de cada 

bloco individual. Se o bloco for removido, é possível representar a falha de um 

componente, computando a confiabilidade do sistema [29][47][53]. 

As conexões do sistema RBD são representadas por subsistemas ou 

componentes conectados de acordo com a sua função do relacionamento de 

confiabilidade, e pode estar conectada na forma paralela ou em série [46][47][48]. A 

conexão paralela é utilizada para mostrar redundância de componentes, criando 

múltiplos caminhos, enquanto na conexão em série os componentes estão 

conectados de forma sequencial, não oferecendo outro caminho ou redundância. 

Um diagrama de blocos para confiabilidade contém uma entrada ou fonte (lado 

esquerdo) e uma saída ou destino (lado direito). Entre eles, o sistema é constituído 

por estruturas de blocos em série, paralelo, bridge (ponte), blocos k-out-of-n (k de n), 

estruturas de redes em geral ou combinações destas estruturas [26][26] [57]. Estes 

blocos são conectados por arestas e representam componentes, conforme figura 16. 

                

(a) Série    (b) Paralelo 

Figura 16: Relacionamentos básicos em um Diagrama de Blocos para a Confiabilidade 
 

2.3.6.1.1 Análise de Modelos Híbridos 

Para sistemas compostos por vários elementos ou componentes como 

diferentes MTBFs, ou seja, em sistemas híbridos (como é a infraestrutura de um 

data center), a disponibilidade de cada sistema (ou componente) deve ser calculada 

para cada um considerando sua topologia híbrida que pode ser em série ou paralela. 

É importante que se entenda que a disponibilidade da infraestrutura sempre se 

refere ao sistema como um todo [31].  
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Em um modelo RBD, o diagrama lógico é organizado para indicar quais 

combinações de componentes que, quando estão no modo operacional, garante a 

operação do sistema. Se existir pelo menos um caminho conectando os pontos de 

entrada e saída do modelo, o sistema está operacional; ou seja, se blocos pararem 

de funcionar de modo a interromper a conexão entre os pontos de entrada e saída, o 

sistema falha [26]. Este é um modelo orientado ao sucesso [30]. 

Outra representação do modelo RBD são blocos k-out-of-n que representam 

estruturas em que o subsistema pode funcionar se k ou mais componentes estão no 

estado operacional [26]. Por exemplo, uma estrutura que tenha sete componentes e 

necessita de três funcionando para realizar o serviço destinado, esta é uma estrutura 

3-out-of-7 (ou 3 de 5). As estruturas em série e paralela são casos especiais de 

estruturas k-out-of-n. Uma estrutura em série é uma n-out-of-n e uma estrutura em 

paralelo é uma estrutura 1-out-of-n [26]. 

O RBD permite combinar blocos conectados em série com blocos conectados 

em paralelo formando um novo bloco. Por exemplo, uma combinação paralela-série 

demonstrado na Figura 17 e uma combinação série-paralela demonstrado na Figura 

16. Estas confiabilidades são obtidas através das Equações 2.17 e 2.18 

respectivamente. 

   
Serie paralelo                Paralelo serie  

 
Figura 17: Exemplos de RBD  

 

É possível combinar blocos em série com blocos em paralelo, para isso é 

preciso transformar um conjunto de blocos em um único, conforme mostra as 

Figuras 18 e 19 em que a conexão de blocos em paralelo e série são combinadas 

para representar um sistema. Os blocos em paralelo 1 e 2 passam a formar o bloco 

P1, o mesmo ocorre com os blocos 4 e 5, que combinados formam o bloco P2, 

resultando no conjunto mostrado na Figura 20. 
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Figura 18: Exemplo de diagrama de bloco série-paralelo. 

 

 
Figura 19: Resultado do diagrama da Figura 1.18. 

 

Uma das características dos modelos RBD é a avaliação de dependabilidade 

através de equações de forma fechada (closed-form), permitindo uma rápida 

avaliação, diferente do processo estocástico que requer geração do espaço de 

estado e não gera explosão de estado [55].  

Já demonstrado através das Figuras 18 e 19, o modelo RBD pode utilizar o 

método de redução, sendo possível analisar sistemas mais complexos, por exemplo, 

sistemas k-out-of-n (k de n). Nesta dissertação, foi adotado o método de redução 

com o objetivo de extrair o valor de MTTF único, onde a técnica de redução em que 

um sistema em série composto por n componentes, apresentado na Figura 20(a), 

onde a sua probabilidade de falha é pi. Este sistema é reduzido a um único 

componente, descrito na Figura 20(b). Para mais informações, consultar [55][57]. 

𝑃𝑠=∏ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1

                                        2.17  

(a) 

                     (b)                           . 

Figura 20: Exemplo de Redução em Série Adaptado de [37]. 

 

2.3.6.2 Analise de RDB para componentes em Paralelo 

Conforme explanações anteriores, o RBD mostra conexões lógicas entre 

componentes de um sistema, permitindo visualizar a confiabilidade e disponibilidade 

do conjunto analisado. Para esta avaliação, é necessário ter uma definição do que 

constitui o defeito, podendo definir diferentes probabilidades para cada ocorrência de 

falha[57]. No exemplo, a arquitetura de TI descrito na Figura 21, também adotado na 
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pesquisa, demonstra um rack, tendo sua configuração um conjunto de servidores, 

onde é configurado como falha se todos os servidores falharem. A partir deste 

pressuposto, é gerado o modelo RBD, se for adotado o mesmo MTTF e MTTR para



 

2.4 IMPACTO DA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 

41 

 

 todos os servidores, assume-se que todos os servidores possuem as mesmas 

características, atendendo as probabilidades lógicas de falha propostas [55]. 

 
Figura 21: Modelo RBD para servidores em paralelo[57]. 

 

A partir deste modelo RBD é possível calcular o MTTF do conjunto, conforme 

demonstra a equação 2.18 [55]. 

𝐸(𝑥) =
1

𝜆
∑

1

𝑖

𝑛
𝑖=1 =

𝐻𝑛

𝜆
≅

𝑙𝑛(𝑛)

𝜆
                         2.18  

Onde E(x) representa o MTTF do sistema descrito. 𝜆 é a taxa de falha de cada 

componente 𝑖 para 𝑖 = 1,2,3 … 𝑛. 𝐻𝑛 representa a soma parcial de uma série de 

componentes (harmônica). 𝑙𝑛 é o logaritmo neperiano de 𝑛 (componentes). 

 

2.4 Impacto da Variação de Temperatura 

A variação de temperatura no container tem influência direta com a variação de 

defeitos apresentados. Para manter a temperatura estabilizada variando o mínimo 

possível, é necessária uma estrutura de refrigeração que atenda de forma plena e 

dependabilidade adequada. Caso o CRAC que refrigera o container apresente 

defeito, esta temperatura tende a variar. É possível estimar o aumento de 

temperatura no CDC, além de estimar o consumo de energia e o custo operacional 

em um período especifico [55] [57].  

Esta pesquisa se restringe a CDC instalados em localizações geográficas com 

altas temperaturas, para regiões em que a temperatura que desejamos manter no 

ambiente TPT (container) seja menor do que no exterior. 
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A quantidade de calor (energia) que o sistema de refrigeração tem para 

transferir para fora da sala de TI é dada pela Equação 2.25[55][57]: 

𝑄𝑆𝑅_𝐸 = ∆𝑇𝑃𝑆𝑅 × ℎ × 𝐴𝑇𝐼 .                         2.25  

Onde QSR_E é normalmente expressa em BTUs. 

A energia requerida pelo sistema de refrigeração a partir do sistema de energia 

é calculada por[53]: 

𝑄𝑆𝑅 =
𝑄𝑆𝑅_𝐸

∆𝑡
 .                              2.26  

Para aplicarmos estas equações são necessários o SEER, que é o Índice de 

Eficiência de Energia Sazonal (Seasonal Energy Efficiency Ratio), cuja unidade é 

BTU/(Wh) e denota a quantidade de energia (calor) removida de um ambiente e a 

energia elétrica do sistema de refrigeração expressa em (Wh); e o COP, que é o 

coeficiente de desempenho do sistema de refrigeração (coefficient of performance) 

[19]. O COP pode ser obtido aplicando a equação 𝐶𝑂𝑂𝑃 =
𝑆𝐸𝐸𝑅

3.792
. Portanto, a potência 

gerada pelo sistema de energia, que fornece energia ao sistema de TI e o sistema 

de refrigeração em um instante de tempo (t), é obtida através da equação 2.27 

[55][54][57]: 

𝑃𝑆𝑅𝑆
(𝑡) = 𝑃𝑆𝑅(𝑡) + 𝑃𝑇𝐼(𝑡) ,                                    2.27  

Sendo PSR(t) a energia demandada pelo sistema de refrigeração. Caso o PSR(t) 

e PTI (t) sejam constantes, temos a seguinte equação [55] [57]: 

𝑃𝑆𝐸𝑆
= 𝑃𝑆𝑅 + 𝑃𝑇𝐼 .                                2.28  

Portanto: 

𝑃𝑆𝑅 =
𝑄𝑆𝑅

∆𝑡
 .                                  2.29  

Se QSR é representado em (Wh) e _t = 1 hora, a unidade de PSR é Watt. A 

potência requeria pelo data center a um provedor de energia elétrica no momento t, 

pode ser calculada por [55] [57]: 

𝑃𝑆𝑅_𝐸(𝑡) =
𝑄𝑆𝑅𝑆

(𝑡)

𝜂𝑆𝐸
 .                                  2.30  

Onde _SE é a eficiência energética do sistema de energia.
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Ao manipular a equação acima, se obtém a seguinte expressão que descreve a 

temperatura interna do CDC (TPf - em Kelvin), sendo possível encontrar o impacto 

da temperatura externa dentro do CDC, além da variação da temperatura interna do 

CDC em função dos defeitos do sistema de refrigeração, onde PTI (expresso em 

Watt) é uma função de potência instalada do CDC, a eficiência energética do 

equipamento como 𝜂𝑆𝐸, já o ∆(𝑡) representa a temperatura desejada como (TPT - em 

Kelvin),  o 𝐴𝑇𝐼 expressa em m2 a área do CDC, PCSA  expressa em BTUs representa 

a potência do sistema de refrigeração, e o fator h é a condutividade térmica das 

paredes do CDC, expressa em W/(m·K)[23][55] [57]. 

𝑇𝑃𝑓 =
((𝐴𝑇𝐼×ℎ)×(

(3.413×𝑃𝑇𝐼×(1−𝜂𝑇𝐼)×∆𝑡)

(𝐴𝑇𝐼×ℎ)
+𝑇𝑃𝐸−𝑇𝑃𝑇)−𝑃𝐶𝑆𝐴)

(𝐴𝑇𝐼×ℎ)
+ 𝑇𝑃𝑇 .          2.31  

A energia consumida pelo data center no período tf −t0 é calculada pela Equação 

2.32: 

𝐸𝐶𝑡𝑓−𝑡0
= ∫ 𝑃𝑆𝐸_𝐸(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑓

𝑡0
 .                  2.32  

E o custo devido à aquisição desta energia consumida é: 

𝐸𝐶𝐶𝑡𝑓−𝑡0 = ∫ (𝑃𝑆𝐸_𝐸(𝑡). 𝐶𝐸(𝑡)) 𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡0
 .                           2.33  

Onde CE(t) é o custo da energia no instante t [55] [57]. 

Para mais detalhes sobre o impacto de variação de temperatura, o leitor pode 

consultar[55] [57]. 

 

2.5 Impacto da Variação da Temperatura no dispositivo de TI  

 

2.5.1 Equação de Arrhenius  

Em 1884, Svante Arrhenius propôs, no trabalho Recherches sur la conductibilité 

galvanique des électrolytes, pela primeira vez, a equação de Arrhenius (a qual 

recebeu seu nome) [4], expresso pela Equação 2.34. Esta representa a dependência 

entre temperaturas e velocidade de reação. No caso deste trabalho, prevê 

aceleração de falha devido ao aumento da temperatura.
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𝑟 = 𝐴 × ℯ(
−𝐸𝑎

𝐾×𝑇𝑃
)
                            2.34  

Onde r representa a taxa de reação, TP é a temperatura absoluta em que ocorre 

a falha devido a ruptura dielétrica (expressa em Kelvin), K é a constante de 

Boltzmann (8,623 × 10−5𝑒𝑉𝐾), ℯ é a constante exponencial, 𝐴𝑓 é a constante fator de 

frequência, e 𝐸𝑎 é a energia de ativação para ruptura dielétrica de semicondutores. A 

ruptura dialética dos semicondutores (gate oxide), por sua vez, está entre a faixa 

(0,3eV - 0,7eV) [Semiconductor]. Para este trabalho será adotado 0,642eV [Vishay 

(2006).[57]. A energia de ativação é definida como a energia que tem que ser 

ultrapassada para que uma reação química ocorra, portanto, podendo ser 

compreendida como a energia mínima necessária para iniciar uma reação química 

ou a sensibilidade da velocidade de reação para a temperatura. O fator de 

frequência é uma relação empírica entre a temperatura e a taxa do coeficiente. 

Considerando a Equação 4.12 e adicionando duas temperaturas, TP que representa 

a temperatura final (em Kelvin) e TP0 que é a temperatura inicial ou temperatura 

desejável para o interior da sala do data center (em Kelvin), de tal forma que TP > 

TP0, a Equação 2.35 é obtida [57]:                                             . 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃 = 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃0
× (𝑒

𝐸𝑎
𝑘

(
1

𝑇𝑃
−

1

𝑇𝑃0
)
)                 2.35  

O arranjo desta Equação permite calcular o impacto da variação de temperatura 

na taxa de falha do dispositivo TI. Para mais detalhes sobre o Modelo de Arrhenius o 

leitor pode consultar [57]. 

 

2.6 Redes de Petri (PN) 

Uma Rede Petri é uma abstração de um sistema real. Ela é um modelo formal 

do fluxo de dados do sistema modelado em questão. As propriedades, conceitos e 

técnicas para modelagem de uma Rede Petri (PN) foram desenvolvidas utilizando 

métodos simples e poderosos para descrição, análise do fluxo de dados e controle 

de sistema [7][22][38][57] [66]. 

O formalismo das Redes Petri é utilizado principalmente em sistemas que 

possam apresentar atividades assíncronas e concorrentes. Redes Petri têm sido 
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utilizadas principalmente para a modelagem de sistemas de eventos em que estes 

possam ocorrer concorrentemente, havendo obstáculos na concorrência, 

precedência ou frequência desses eventos [7][22][38][57] [66]. 

O conceito de redes Petri teve início na década de 70 do século XX e vários 

pesquisadores contribuíram acrescentando diferentes características estocástica, 

pelas quais foram criadas extensões estocásticas até que, no ano de 1976, o 

cientista Zuberek [66] desenvolveu a modelagem do comportamento de sistemas 

computacionais dinâmicos[53][57]. A representação formal de um modelo PN é dada 

pela 5-tupla PN = {P; T; F;W; μ0}, onde: 

• P é o conjunto finito de lugares; 

• T é o conjunto finito de transições, P ∩ T =Ø; 

• F ⊆ (P × T) ∪  (T × P) é o conjunto de arcos; 

• W : F → IR + ∪  {0} é a função de atribuição de peso aos arcos; 

• μ0 : P → IN é a função de marcação inicial, onde P ∩ T = Ø e P ∪ T ̸= Ø. 

                       

(a)      (b) 

Figura 22: Exemplo de uma Rede de Petri marcada (a) e Arvore de atingibilidade (b) [53] 

 

2.6.1.1 Redes de Petri Estocástico (SPN) 

As Redes Petri Estocásticas (SPN) derivam de uma subclasse das Redes Petri, 

usadas para a descrição de sistemas dinâmicos de eventos discretos, cujo 

comportamento dinâmico pode ser representado por meio de Cadeias de Markov de 

Tempo Contínuo (CMTC) [7] [21] [61].  

Esta extensão do formalismo Petri net se define como uma ferramenta para 

modelagem e avaliação de dependabilidade de sistema, envolvendo concorrência e 

sincronismo. São adicionadas variáveis aleatórias para representar a duração das 
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atividades, ou atraso até o evento, apresentando um mapeamento direto entre SPN 

e eventos de processo de Cadeias de Markov, além de obter métricas de 

confiabilidade (MC) [7]. 

A extensão SPN, dentre as melhorias apresentadas, teve agregada a 

implantação do tempo em cada transição como foco principal. Estas transições 

possuem variáveis aleatórias distribuídas exponencialmente com tempo, disparo 

atômico e retardo de transição, descritas através de um processo estocástico, 

juntamente com a utilização de memoryless, que é a falta de memória, existindo, 

assim, a necessidade de utilizar distribuição exponencial, fazendo-se, assim, 

isomórficas as Cadeias de Markov [53][61]. A Figura 23 apresenta uma modelagem 

básica de uma transição temporizada, onde a atividade representada na transição 

como o início da atividade corresponde justamente à habilitação da atividade, e o fim 

da transição corresponde ao disparo da transição que habilita o lugar P3. Vale dizer 

que esta característica de tempo nas transições permite diferentes tipos ou 

características para o funcionamento de disparo. Podemos citar o disparo em três 

fases ou disparo atômico [53][61]. 

 

Figura 23: Transições com Tempo [07]. 
 

As SPN têm associado à sua transição o tempo que é exponencialmente 

distribuído, cujo objetivo é facilitar a construção de processos Markovianos 

equivalentes, facilitando o comportamento da rede, permitindo representar a 

interdependência entre sistemas e a construção de modelos realistas para avaliar 

sistemas. 

Para metrificar a dependabilidade através de modelos SPN, são utilizados 

métodos de análise ou simulação, e em ambos existem técnicas estacionárias e 

transientes.Para mais detalhes sobre SPN, o leitor pode consultar [53][61] 
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Foram adotados nesta dissertação os métodos SPN descritos a seguir, e a 

análise estacionaria para metrificar a disponibilidade do CDC e seus dispositivos de 

TI. 

2.6.1.1.1 Componente Simples 

Um componente simples tem dois estados: ativo ou inativo. Para calcular a sua 

disponibilidade, MTTF e MTTR devem ser representados. A Figura 24 ilustra o 

modelo SPN de um simples componente, o qual tem dois parâmetros (não 

representado na figura): o chamado X_MTTF e o X_MTTR, que representam os 

atrasos associados com as transições X_Failure e X_Repair, respectivamente 

[10][11][12][13] [55][57]. 

 
Figura 24: Modelo de Componente Simples [13]. 

 

O lugar X_ON e X_OFF são os respectivos estados ativos e inativos. No 

modelo, o arco de X_OFF para X_Repair inclui também uma característica de 

multiplicidade, que depende de um local de marcação. Isto é definido pela expressão 

(«md» = IF(#X_Rel_Flag =1) : 2ELSE 1), onde o lugar (X_Rel_Flag) representa a 

avaliação da confiabilidade e disponibilidade. Se a condição (#X_Rel_Flag = 1) for 

verdade, a avaliação refere-se à confiabilidade. Caso contrário, a avaliação refere-se 

à disponibilidade [10][11][12][13] [55][57]. 

 

2.6.1.1.2 Falha Comum na Dependência de Marcação 

Um sistema pode afetar outro, gerando uma falha de dependência comum a 

ambos. Isto ocorre quando não são estaticamente independentes. Portanto, a falha 

comum na dependência de sistema ocorre quando eventos têm por dependência o 

funcionamento de outro sistema. 
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Na transição do bloco de um simples componente, pode ser associado à 

marcação dependente, para relacionar com outro sistema. A Figura 25 apresenta 

dois sistemas simples, em que a falha de um afeta o funcionamento do outro 

sistema. O MTTF do sistema C1_ON afeta o sistema C2_ON, considerando que de 

taxa falha _ do C1_ON pode afetar C2_ON da seguinte forma: C2_Failure = 1/(_ × 

(#C1_ON = 1)), onde C1_ON = 1 representa o número de tokens no lugar C1_ON. 

Componentes adicionais podem ser levados em conta e seus respectivos MTTRs 

podem ser ajustados para considerar atraso de uma falha dependente de marcação, 

semelhante ao componente C2_ON [55][57]. 

 
Figura 25: Falha comum na dependência de marcação[55]. 

 

2.6.1.1.3 Composição de Modelos 

A composição de modelos representada na Figura 26 demonstra dois modelos 

básicos e um modelo de agregação. Em seguida, são apresentados modelos que 

usam expressão de guarda nas transições imediatas para representar a relação 

entre modelos. Esta composição em série é apresentada, considerando o modelo 

SPN, o qual pode representar um sistema em paralelo sem perder a generalidade, 

basta mudar a expressão de guarda [12]. 

A composição dos modelos em série caracteriza-se pelo funcionamento em que 

nenhum deles pode falhar; caso falhe um, toda a composição também falha, ou seja, 

o sistema todo falha. Os dispositivos para esta composição são chamados de C1 e 

C2, o sistema como um todo é representado pelos lugares Device_UP e 

Device_Down. Quando o sistema está em Device_UP, representa o sistema 

funcionando. Quando o sistema está inoperante, após a falha do sistema C1 ou C2, 

é representado com um token em Device_Down [12]. 

Para a relação dos modelos básicos com o modelo de agregação, é necessário 

definir funções de habilitação para ambos modelos básicos. Uma expressão de 
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guarda é associada às transições Device_Repair e Device_Failure. A transição 

Device_Failure é representada pela condição que representa um estado falho. 

Similarmente a esta condição, é definido reparo na transição Device_Repair 

[11][54][57]. 

 
Figura 26: Composição de Modelos [12]. 

 

A Tabela 04 apresenta as expressões de guarda do modelo de composição. 

Na primeira linha, a transição de falha é habilitada quando C1 ou C2 está em 

falha. 

Tabela 04: Atributos da Composição de Modelos[55][57]. 

 
 

Para definir o que será medida de desempenho e dependabilidade em um 

modelo, dependendo do modelo, é preciso relacionar um sistema em série ou um 

sistema em paralelo. Para esta dissertação, foram adotados os atributos: nome da 

medida e uma expressão que deve ser avaliada. Outra forma de modelar, também 

adotada, é a composição de modelos de agregação, conforme apresentada na 

Figura 27. 

 
Figura 27: Composição de Modelos com Redução de Sistemas [55][57]. 

 

Neste exemplo, o componente básico X_ON é composto por dois subsistemas, 

e o sistema Y _ON composto por três subsistemas, cuja agregação é apresentada 
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na Tabela 05. A disponibilidade em série pode ser representada pela expressão de 

guarda P{(#X_ON = 2 AND #Y _ON = 3)}, se apenas um sistema falhar, o sistema 

como um todo fica inoperante. Similarmente, é encontrado para um sistema em 

paralelo, tanto para os subsistemas X_ON e Y _ON, e também para todo o sistema 

com a expressão P{((#X_ON =1 OR #X_ON =2) OR (#Y _ON =1 OR #Y _ON =2 OR 

#Y _ON = 3))}. Nesta situação, o sistema falha se todos os subsistemas dos dois 

sistemas falharem [55][57]. 

Tabela 05: Atributos do componente de agregação[55]. 

 

 

2.6.1.1.4 Cold Standby 

Um sistema redundante cold standby é composto por um módulo de reposição 

inativo que só é ativado quando o módulo ativo principal falhar. Figura 28 ilustra o 

modelo SPN deste sistema, o qual inclui quatro lugares, isto é, X_ON, X_OFF, 

X_Spare1_ON, X_Spare1_OFF, que representam os estados operacionais e falhas 

dos módulos principais e livres, respectivamente [12]. O módulo de reposição 

(Spare1) é inicialmente desativado, os tokens são inicialmente armazenados em 

locais X_Spare1_ON e X_Spare1_OFF. Quando o módulo principal falhar, a 

transição X_Activate_Spare1 é disparada, representando a ativação do módulo de 

reposição [11][12]. 

 
Figura 28: Cold Standby[12]. 
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Finalizando, a Tabela 07 ilustra os atributos de cada transição do modelo. O 

MTActivate corresponde ao tempo médio para ativar o módulo de reparo. A 

disponibilidade pode ser calculada pela probabilidade P{#X_ON = 1 OR 

#X_Spare1_ON =1}[55][57]. 

Tabela 06: Atributos da Transição [55]. . 

 

 

2.6.2 Considerações Finais 

Neste capitulo, foram abordados conceitos que envolvem esta dissertação. 

Inicialmente, foi explanado sobre as infraestruturas dos data centers e suas 

principais características, em seguida conceitos de dependabilidade, finalizando com 

explanações sobre definições dos modelos formais RBD e SPN, aplicados neste 

trabalho para avaliação de Dependabilidade. 
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3 
 Trabalhos Relacionados 

 

Neste capitulo, são expostos trabalhos relacionados à pesquisa, de relevância e 

em consonância com o tema da pesquisa. É importante salientar que não foram 

encontrados trabalhos relacionados diretamente ao tema. Entretanto, são abordadas 

pesquisas direcionadas à infraestrutura de refrigeração, a variação da temperatura 

nos dispositivos de TI do data center, incluindo a dependabilidade, além de 

importantes pesquisas que contribuíram para elaboração deste trabalho. As seções 

a seguir apresentam modelos de avaliação de dependabilidade utilizados para 

avaliação do efeito da variação da temperatura em data center. 

 

3.1 Variação da Temperatura em CDC 

Existem diversas linhas de pesquisas que analisam as consequências e buscam 

soluções relacionadas à variação de temperatura nos data centers. Muitas utilizam 

como base equações diferenciais, mas possuem a desvantagem de não possuírem 

uma solução analítica conhecida[53]. Outros trabalhos buscam soluções através de 

métodos numéricos, que buscam solucionar as derivadas geradas nas equações 

diferenciais, substituído-as por expressões algébricas; nestes casos, é utilizado o 

método de dinâmica de fluido computacional (CFD), permitindo dar suporte ao 

modelo numérico, analisando o fluxo do fluido e seus efeitos, dentre eles a 

transferências de calor[2], textos já mencionados resumem essas características. Os 

parágrafos seguintes descrevem de forma sucinta os trabalhos e técnicas 

analisados, referenciais para esta pesquisa.
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Marin [33] Demonstra de forma clara todas as estruturas de um data center, 

conceitos, projetos, dependabilidade, eficiência energética e Green Data Centers 

são algumas abordagens dinâmicas descritas de forma clara e acompanhadas de 

estudos de casos, levando a uma abordagem simulada e direta. 

Souza [57] Disserta sobre a avaliação de dependabilidade de infraestruturas de 

data centers considerando os efeitos da variação de temperatura, demonstra os 

efeitos da variação de temperatura sobre os equipamentos de TI, abordando 

diferentes configurações e, por consequência, diferentes temperaturas sobre o 

mesmo ambiente de TI, sendo possível constatar o vínculo direto entre variação de 

temperatura e dependabilidade dos equipamentos a ela exposta. 

Callou [11][12][13][14][15] Analisa modelos de sustentabilidade aliando-os à 

dependabilidade, através de propostas de configurações e estudos de casos com 

diversas configurações na estrutura de refrigeração, utilizando arquiteturas com e 

sem redundância em diversos estágios, é demonstrado através de resultados 

estatísticos, busca demonstrar através de RBD e SPN a dependabilidade do data 

center e a relação com a temperatura, além dos custos gerados para manter cada 

configuração.  

Maciel [31][32] analisa os efeitos da variação de temperatura e a 

dependabilidade das infraestruturas dos data centers, também propõe uma 

metodologia para auxiliar na elaboração e variação dos diferentes cenários, 

permitindo analisar modelos que ajudam a encontrar o efeito de variação de 

temperatura na disponibilidade da infraestrutura de TI do data center. Utilizando rede 

Petri estocásticas, modelo de Arrhenius, modelo de energia, e diagrama de blocos 

de confiabilidade.  

Patterson [45] sugere temperaturas para operação do data Center, em paralelo, 

analisa a eficiência energética do conjunto, não considerando o impacto da variação 

da temperatura na disponibilidade da infraestrutura de TI, para estudar o fluxo de ar 

do ambiente,  utiliza técnicas de CFD, buscando estratégias no combate aos hot 

spot da sala de TI, otimizando ao máximo o gerenciamento térmico do data center.   
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Pradhan [48] Analisa através abordagens práticas sistemas tolerantes a falha, 

utilizando simulações, o autor busca dissertar sobre situações antes da falha 

buscando prever situações lógicas, tendo como foco o funcionamento, mesmo que 

parcial, com intuito de atender as solicitações. 

Sankar [53] avalia impactos da temperatura dos servidores do data center 

através dos modelos de Arrhenius, relacionando falhas à falhas destes servidores, 

tendo como parâmetros: vários racks dos data center, localização do servidores no 

rack e chassi destes servidores. Este modelo é utilizado para avaliar e estimar falhas 

de componentes, neste caso discos rígidos, e sua correlação com a temperatura de 

funcionamento do ambiente.  

Pakbaznia [42] descreve soluções de gerencia térmicas, vinculada à decisão 

sobre o número de servidores que ficarão ativos e sua utilização, ajustando sua 

temperatura com objetivo de minimizar o consumo de energia de todas as 

infraestruturas. Esta análise visa o funcionamento de servidores com altas cargas de 

trabalho quando ativos ou inativos quando a carga de trabalho esta abaixo de nível 

estipulado. 

Figueirêdo [21] propõe modelos relacionando custos, auxiliando projetistas de 

data center, através da ferramenta ASTRO (núcleo Mercury), avalia a importância 

dos componentes, gerando funções lógicas e estruturais, quantificando o impacto na 

sustentabilidade do data center. 

Souza [57] propõe modelos para contemplar o efeito de variação de 

temperatura nas infraestruturas do data center. Além destes modelos, também é 

proposta uma metodologia para auxiliar na elaboração e avaliação dos diferentes 

cenários. Esta metodologia permite a análise através de vários modelos 

intermediários que ajudam a encontrar o efeito de variação de temperatura na 

disponibilidade das infraestruturas de TI do data center. Nesta abordagem, a 

avaliação é realizada com modelos de rede de Petri estocásticas, modelo de 

Arrhenius, modelo de energia, e diagrama de blocos de confiabilidade.  

Wei [63] propõe métodos hierárquicos, desenvolvendo modelos híbridos 

combinando diagramas de blocos de confiabilidade e redes de Petri estocásticos, 
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avaliando o impacto da virtualização, além da migração de carga de trabalho, focado 

na confiabilidade e disponibilidade, propondo uma concepção para construção de 

um data center virtual mais confiável. 

Silva [55] propõe modelos de dependabilidade considerando a ocorrência de 

desastres, avalia sistemas em nuvem implantados em vários data centers, além de 

apresentar estudos que avaliam vários cenários com diferente tempos de migração 

de VM e as distâncias entre os data centers. 

Conforme apresentado, a relação entre a variação de temperatura e a 

dependabilidade dos data centers é objeto de estudo em várias linhas de pesquisas. 

Não foram encontradas pesquisas que relacionem os efeitos do compartilhamentos 

das estruturas de refrigeração entre CDCs, além de suas consequências em relação 

de dependabilidade. Este trabalho buscou avaliar métodos e modelos que utilizaram 

para análise da variação de temperatura e dependabilidade no ambiente interno dos 

CDCs, tendo como base o modelo de Arrenhius, o modelo RBD e o modelo SPN. 

 

3.2 Desafios em aberto 

Este capítulo demonstra a variedade de métodos e modelos envolvendo a 

variação de temperatura aplicadas ao ambiente dos data centers. Em seguida foram 

apresentados diferentes trabalhos relacionados com esta pesquisa, onde foram 

aplicados modelos de Arrenhius, modelo RDB e Modelo de SPN. No entanto, não 

foram encontradas referências relacionadas ao tema abordado que tem como 

objetivo elevar os níveis de dependabilidade e reduzir o consumo energético sem 

agregar novos módulos redundantes.



 

4.1 METODOLOGIA 

56 

 

4 
 Metodologia e Modelo 

 

Este capítulo apresenta os modelos adotados neste trabalho, expõe e quantifica 

sua influência e seus impactos com o compartilhamento de fruídos refrigerados entre 

os CDCs, assim como características, métricas e técnicas de análise para cada 

modelo. Inicialmente, são apresentados modelos de compartilhamento, com objetivo 

de transferir fluidos de maneira eficiente e programada. Em seguida, são 

apresentados os modelos de diagramas de blocos de confiabilidade (RBD). Em 

seguida, são mostrados os modelos de rede de Petri Estocástica (SPN). 

 

4.1 Metodologia 

A metodologia apresentada a seguir avalia o impacto com o compartilhamento e 

a transferência de calor e as variações de temperaturas provocadas por estas trocas 

e a variação de dependabilidade provocada na infraestrutura de TI. A metodologia 

apresentada está dividida em nove fases, são elas: Entendimento do sistema; 

Definição de métricas e parâmetros; Geração de modelo de compartilhamento; 

Avaliação de modelo de compartilhamento; Geração de modelo de Dependabilidade; 

Avaliação do sistema; Comparação entre sistemas; e Resultado do sistema, 

conforme descritos na Figura 29.                                                .
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Figura 29: Metodologia 

 

1. Entendimento do Sistema 

Esta fase refere-se à compreensão do sistema e subsistema de 

compartilhamentos, identifica o problema a ser analisando, sua funcionalidade e 

interação entre os subsistemas. 

2. Definir Métricas e Parâmetros 

Esta fase explanará as métricas e parâmetros a serem alcançados e que serão 

considerados no processo de avaliação. Para este trabalho foram adotadas as 

seguintes métricas que avaliam a dependabilidade influenciada diretamente pelo 

impacto na variação de temperatura. Já os parâmetros, por sua vez, são as 

variações impostas provocadas pela troca de fluidos refrigerados e aquecidos entre 

os CDC. 

3. Geração do Modelo de Compartilhamento 

Compreende a construção do modelo de compartilhamento das infraestruturas 

do data center, considerando os parâmetros definidos na fase anterior. Neste 

trabalho, é considerado o efeito da termodinâmica provocada pela variação de 

temperatura no ambiente interno do CDC, proveniente do impacto do sistema de TI 

no sistema de refrigeração, ou pelo impacto do sistema de refrigeração no sistema 

de TI. Em ambas as situações, ocorrem variação de temperatura ambiente. 

4. Avaliação do Modelo de Compartilhamento 
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Nesta fase é apresentada a avaliação do modelo de compartilhamento 

construído na fase anterior.
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5. Resultado do Modelo de Compartilhamento 

Nesta fase, são obtidos os valores das temperaturas internas dos CDCs, após 

serem avaliados na etapa anterior. 

6. Geração Modelo de subsistemas 

Nesta fase, considerando seu modelo de compartilhamento e modo operacional, 

serão gerados subsistemas. O modelo adotado foi o RBD que, por meio de redução, 

visando obter um valor MTTF de um conjunto de componentes, em seguida, a partir 

dos resultados MTTF é atribuído ao modelo de Arrenhius. 

7. Geração de Modelo de Dependabilidade com Modelo Arrhenius: 

Nesta fase são gerados os modelos de dependabilidade e o modelo de 

Arrhenius, a partir dos resultados da etapa anterior, de acordo com a temperatura é 

gerado um novo MTTF para cada conjunto de CDC. Este novo valor gera um novo 

nível de dependabilidade no sistema, que, por sua vez, é aplicado no sistema SPN 

para quantificar o impacto desta variação sobre a disponibilidade do conjunto de 

CDCs. 

8. Avaliação do Sistema 

Nesta fase, concluem-se as avaliações, quantificando os impactos na 

disponibilidade das variações de temperaturas no conjunto de CDCs, aplicando o 

modelo apresentado na fase anterior. 

9. Comparação entre Sistemas 

Com os resultados obtidos na fase anterior, estes são comparados e avaliados 

nesta fase. 

10. Resultados do Sistema 

São apresentados os resultados da avaliação de todo o sistema contendo as 
métricas de interesses. 
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4.2 Modelo 

Para definir qual configuração mais adequada de CDC ao serviço aplicado, esta 

pesquisa adotou o volume de processamento máximo. Com esta estimativa, é 

possível definir a configuração da infraestrutura de refrigeração e, em seguida, a 

configuração da infraestrutura de energia. 

Tendo como base níveis de processamento adotados em [8], para este modelo 

foram definidos os seguintes níveis de processamento: 

Nível I – nível de processamento máximo de 100%, sabendo que este nível não 

deve ser aplicado, pois compromete o desempenho a e segurança do sistema, mas 

será aplicado para análise de cenário. 

Nível II – nível de processamento máximo de 80% e será adotado como 

segundo nível máximo. 

Nível III – 30% para nível médio de processamento, nível estimado de uso dos 

servidores. 

Nível IV – stand by para nível inferior a 10%.  

Para definir a infraestrutura de refrigeração, faz necessário definir a capacidade 

de refrigeração do sistema, estes níveis tem como objetivo verificar a variação de 

dependabilidade e redução no consumo. Com base nos dados estimados na 

infraestrutura de TI teremos dois níveis a serem analisados: 

Capacidade de refrigeração em 100% - definida pelo nível I de 

processamento. 

Capacidade de refrigeração em 80% - definida pelo nível II de processamento. 

 

4.2.1 Modelo de CDC 

Conforme visto no Capitulo 2, o modelo RBD mostra as conexões lógicas entre 

componentes de um sistema, permitindo visualizar relações entre confiabilidade e 

disponibilidade deste sistema e de cada um dos seus componentes em estudo.  
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Para esta avaliação de confiabilidade e disponibilidade do sistema proposto, faz 

necessário ter uma definição do que constitui um defeito. A Figura 30 apresenta a 

configuração adotada de um CDC, para este cenário, composto de Servidores, 

Switch Rack e Router Board, definidos como dispositivos para Infraestrutura de TI; e 

CRACs, Chiller e Cooling Tower para Infraestrutura de Refrigeração. 

 

Figura 30: Configuração de CDC analisada. 

 

Com base na configuração da figura anterior, definido os níveis de 

processamento, é possível calcular através do HP Power Advisor os níveis de 

consumo energético e de refrigeração do CDC, estes níveis estão expostos na 

Tabela 07. 

Tabela 07: Simulação de consumo energético e refrigeração [40] 

Consumo do Data Center     

  
    

Nivél Processamento Stand By = <   10% = <   30% = <   80% = <  100% 

  
    

Voltagem 220 VAC 220 VAC 220 VAC 220 VAC 220 VAC 

BTU Hora 121387.68 BTU 138996 BTU 167214.24 BTU 212988.96 BTU 230748.48 BTU 

Corrente do Sistema 185.76 A 207.36 A 241.92 A 302.4 A 324 A 

Watts Total 35596.8 W 40759.2 W 49036.32 W 62458.56 W 67668.48 W 

VA Rating 41156.64 VA 45800.64 VA 53464.32 V 66342.24 VA 71418.24 VA 

Total Ocioso 33117.12 W 40759.2 W 40759.2 W 40759.2 W 40759.2 W 

Consumo Total 57343.68 W 67668.48 W 67668.48 W 67668.48 W 67668.48 W 

 



 

4.2 MODELO 

62 

 

Após calcular os níveis de consumo e refrigeração, é possível analisar a 

evolução destes níveis, conforme descritos na Figura 31. 

 

Figura 31: Resultados da análise de consumo e refrigeração 

 

Para análise de Dependabilidade, serão adotadas as temperaturas expostas na 

Tabela 08, considerando que as temperaturas acima da temperatura máxima de 

trabalho (27 ºC) são hipotéticas, pois serão compensadas pelas estruturas de 

refrigeração dos outros CDCs.  

Tabela 08: Temperaturas adotadas para avaliação dos modelos 

Temperatura  Justificativa 

20,0 ºC Temperatura ideal de trabalho 

27,0 ºC Temperatura máxima de trabalho 

34,0 ºC Temperatura limite para analise 

82,0 ºC Temperatura limite para analise entre vinte e cinco CDCs 

 

Foi adotado o mesmo tempo médio de reparo (MTTR) de quarenta e oito horas 

para os dispositivos Chiller e Cooling Tower, os outros equipamentos, foram 

adotados oito horas, mas estes valores estão vinculados à temperatura ambiente 

ideal de trabalho descrito na tabela anterior (20 ºC), assumindo os valores de MTTF 

como padrão; caso contrário, o valor MTTF deve ser calculado pelo modelo de 

Stand By
Processament

o  10%
Processament

o 30%
Processament

o 80%
Processament

o 100%

BTU hora 121387,68 138996,00 167214,24 212988,96 230748,48

Potencia total 35596,80 40759,20 49036,56 62458,56 67668,48

VA avaliação 41156,64 45800,64 53464,32 66342,24 71418,24

Total de dimencionamento 57343,68 67888,48 67888,48 67888,48 67668,48
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Arrhenius. Os MTTFs e MTTRs adotados e descritos na Tabela 09 foram obtidos em 

[16][17] [41][57]. 

 
Tabela 09: Parâmetros das Infraestruturas de TI e Refrigeração 

Equipamento MTTF  
(horas) 

MTTR 
(horas) 

Router Board 400.000 8 

Switch 222.000 8 

Servidor  120.000 8 

CRAC  37.059 8 

Chiller 18.000 48 

Cooling Tower  24.816 48 

 

 

4.2.2 Modelo de Compartilhamento 

Esta seção apresenta modelos para avaliar o impacto da variação de 

temperatura no ambiente interno dos CDCs. Esta variação pode ser em função da 

perda de eficiência nos CRACs ou variação do volume de dados processados, 

provocando maior geração de calor nos dispositivos de TI. Os modelos também 

permitem estimar o impacto e a temperatura média após a troca de fruídos 

refrigerados entre CDCs e a variação de dependabilidade. 

Para uma melhor análise e explanação dos cenários, alguns fatores devem ser 

considerados: Todas as infraestruturas de refrigeração estão conectadas a cada 

CDC, possuem a mesma capacidade de refrigeração e suprem apenas um CDC; 

Todos os CDC possuem a mesma configuração. Não serão analisadas possíveis 

perdas de refrigeração nas trocas de refrigeração.  

A metodologia consiste em obter redundância em refrigeração nos CDCs sem 

agregar novos CRACs, buscando retirar fluidos refrigerados do contêiner de modo 

que não comprometa os níveis de segurança do conjunto, nem afete a 

dependabilidade dos equipamentos da infraestrutura de TI. Para tal, fazem-se 

necessários comparadores de temperaturas entre os contêineres e o acionamento 

de equipamentos com objetivo de realizar a troca de fluidos.  No caso, para efeitos 

de pesquisa, foram adotados dutos interligando os contêineres e ventiladores 

bidirecionais (ventilador e exaustor) para uma ventilação forçada. Não será 

apresentada a análise referente aos dutos de interligação e ventiladores. 
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O circuito comparador recebe as informações de temperatura entre dois 

contêineres e aciona os ventiladores, caso a temperatura ultrapasse os limites 

estipulado. A Figura 32 apresenta o modelo de circuito comparador. 

 

Figura 32:  Modelo de comparador para dois contêineres, adaptado de [64]. 

 

No caso de número superior a dois contêineres, a transferência de fluido 

refrigerado se dá de maneira semelhante ao comparador entre dois contêineres, o 

circuito comparador que avalia os contêineres, aciona os ventiladores com objetivo 

de equalizar a temperatura entre os contêineres, mas o resultado desta análise é 

repassada ao switch/comparador. Este identifica o container aquecido e aciona os 

circuitos dos comparadores, direcionando os fluidos com objetivo reduzir e equalizar 

a temperatura do conjunto. A Figura 33 exemplifica um conjunto de contêineres 

ligados ao switch/comparador. 

 

Figura 33: Modelo de comparador para quatro ou mais contêineres, adaptado de[64]. 

 

Diante destas comparações os contêineres serão divididos em três grupos: 

Container que apenas fornece ar refrigerado quando outro container apresenta 

aquecimento; Container que recebe ar refrigerado, mas, por não apresentar 

aquecimento, este por sua vez repassará este ar refrigerado ou aquecido 

adicionando também sua contribuição ao contêiner seguinte, que poderá repetir o 

processo ou ser o container aquecido; Container que apenas recebe ar refrigerado, 

quando apresenta temperatura elevada. 

Diante desta configuração é possível equalizar a temperatura: quanto maior o 

número de contêineres, menor a contribuição individual de fluido refrigerado, 
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reduzindo a variação entre temperaturas máximas e mínimas de maneira mais 

eficiente, reduzindo também os níveis de dependabilidade. 

  

4.2.3 Modelo RBD 

Diante desta configuração de CDC, foi desenvolvido o modelo RBD[63] descrito 

na Figura 34, sendo possível constatar que o conjunto de Servidores e o conjunto de 

Switchs estão com seus dispositivos em paralelos e possuem cada grupo o mesmo 

MTBF, sendo possível aplicar o modelo de redução RBD para configurações em 

série e paralelo descritos a seguir.  

 

Figura 34: Modelo RBD para CDC com seus componentes de TI 

 

4.2.3.1 Modelo RBD para componentes em Paralelo 

Ao assumir que a igualdade de MTBF, MTTF e MTTRs entre os componentes 

paralelos é possível, assumem-se os mesmos valores para os Servidores e switch, 

substituindo cada conjunto por um único bloco RBD [54][12]. 

 

4.2.3.2 Modelo RBD para componentes em Série 

Seguindo o pressuposto que cada Servidor e cada Swicth apresentam à mesma 

probabilidade de falha em relação ao seu grupo, assumindo que estes equipamentos 

apresentem a mesma situação lógica da falha proposta, é possível simplificar esta  
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configuração, reduzindo cada conjunto de Servidores e Switch, substituindo por um 

único bloco que representará o conjunto, conforme descrito na Figura 35. 

 

Figura 35: Modelo RBD para representação de componentes em bloco 

 

Conforme observado, é possível constatar que a probabilidade de falha do 

Servidor é muito maior em relação ao Router Board e ao Switch Rack, neste caso, 

adota-se como bloco único o menor MTBF para todo o conjunto RBD, conforme 

descrito na Figura 36. 

 

Figura 36: Diagrama reduzido de RBD do CDC 

 

4.2.4 Impacto da Variação da Temperatura nos Dispositivos de TI  

Esta seção apresenta os modelos para análise da variação de temperatura de 

impacto e os impactos causados nos níveis de dependabilidade dos equipamentos 

de TI dos CDC, variação de temperatura esta que pode ocorrer por fatores diversos: 

influência externa ao container; falha dos equipamentos de refrigeração; perda de 

desempenho; ou variação do volume de dados processado pelos equipamentos de 

TI são alguns exemplos. 

A falha dos dispositivos eletrônicos provocada por variação de temperatura é 

algo comum. Estes dispositivos são projetados para operarem em limites específicos 

ditados pelo fabricante. No caso especifico dos data centers, os dispositivos de TI 

dos CDCs são compostos por semicondutores, estes transformam a potência 

fornecida, em quase sua totalidade, em calor, necessitando de uma eficiente 

refrigeração, com objetivo que haja a mínima variação de temperatura, evitando 

elevar as possibilidades de falha dos dispositivos. 
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Considerando a equação 2.32, que foram adicionadas duas temperaturas, 𝑇𝐼0 

temperatura inicial, desejável no CDC e 𝑇𝑓 temperatura final, ambas representadas 

em Kelvin, obtendo a variação de temperatura e aplicadas aos cenários descritos, 

temperatura 𝑇𝐼0 = temperatura do CDC que não apresenta aquecimento e 𝑇𝑓 = 

temperatura do CDC aquecido, é possível determinar o impacto desta variação. A 

mesma equação também é aplicada após o compartilhamento, sendo possível 

comparar as variações. 

 

4.2.5 Modelo Petri 

Conforme visto no Capitulo 2, o modelo SPN relaciona dependências entre as 

infraestruturas. Neste caso, as infraestruturas de Refrigeração e TI. Para análise dos 

cenários, serão adotadas duas situações:  

(i) a temperatura em um CDC se eleva motivada por fatores gerados pela 

infraestrutura de TI, aumento do processamento, por exemplo, ou perda de 

eficiência da estrutura de refrigeração. 

(ii) o CDC não apresenta inicialmente variações de temperatura, mas fornece 

um percentual de seu fluido refrigerado e recebe do CDC com temperatura maior 

fluido aquecido, tendo sua temperatura elevada.  

Em ambas as situações haverá redução de disponibilidade, pois a temperatura 

será elevada. Para uma melhor compreensão e com objetivo de auxiliar no 

entendimento das dependências, foram projetados cinco cenários, todos com as 

mesmas configurações de CDC, gerando seus respectivos modelos SPN e 

simulados por meio do HP Power Advisor [41]. 

Para esta pesquisa foi adotada uma configuração descrita na Figura 37, com 

configuração composta de CDC com dezoito racks, vinte e quatro servidores e um 

swicth rack em cada rack, além de um router board. Para estrutura de refrigeração, a 

configuração é composta de um CRAC, um Cliller e ou Cooler Tower.   
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Figura 37: Configurações do Container Data Center. 

 

A Figura 38 mostra o modelo SPN para configuração de CDC apresentada, 

demonstrando sua arquitetura de TI (a) e Refrigeração (b).  

                                    

(a)                                                                  (b) 

Figura 38: Modelo SPN da Configuração de CDC proposto. 

 

As marcas atribuídas ao lugar Servidor_ON, Switch_ON e Router_ON 

representam, respectivamente, que os dispositivos servidores (token 432), switchs 

(token 18) e o router estão ativos; caso contrário, estarão inativos, representados por 
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Servidor_OFF, Switch_OFF e Router_OFF. As transições exponenciais F_Sevidor e 

R_Servidor, F_Swicth e R_Swicth, além de F_Router e R_Router, representam 

momentos críticos do sistema, defeitos ou falhas. As transições F_Sevidor, F_Swicth 

e F_Router estão vinculados ao MTTF, dependente direto da temperatura ambiente, 

gerando uma expressão condicional com a equação de Arrhenius [57]. 

 

4.3 Cenário I (Contêineres sem Compartilhamento) 

Para calcular o valor de cada bloco RBD, basta substituir os valores da equação 

4.2 [57]. Por exemplo: Pra a representado Router Board já descrito na Figura 37, 

assumindo MTTF de 400.000 da Tabela 09:, tem seu 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝐹 representado na 

equação 4.2, se os valores 𝑇𝐼0 = 𝑇𝑓 não ocorrem variações, para demonstrar foi 

aplicada a temperatura de 293.15º Kelvin (20º Celsius), a energia de ativação dos 

semicondutores 0,642eV, esta energia de ativação é definida como a energia que 

ultrapassada para que a reação química ocorra, e a constante de Boltzmann (8,623 

× 10−5 eVK), onde foi obtido o seguinte resultado. 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃 = 400.000 × (𝑒
0,642

8,623 × 10−5
(

1

293.15º 
−

1

293.15º 
)
) = 400.000   4.2  

Considerando o mesmo cenário, variando apenas a temperatura final, é possível 

constatar variação no tempo de falha, usando 𝑇𝑓 =  308.15 Kelvin (35º Celsius), 

conforme equação 2.35 apresenta o seguinte resultado. 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃 = 400.000 × (𝑒
0,642

8,623 × 10−5
(

1

308.15 
−

1

293.15 
)
) = 116.185,43     4.3  

Ao aplicar a mesma metodologia para os blocos de Swicth Rack (B) e 

Servidores (C), é possível obter os resultados de cada bloco que também variam 

seus resultados, sempre que a temperatura seja alterada. Ao verificar cada bloco 

RBD citado, é possível concluir que o bloco C terá o menor 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃. Neste cenário, 

os três blocos RBD serão substituído por apenas um, o bloco D, da Figura 36 já 

citada, assumindo o valor 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃 menor, neste caso, para este cenário terá como 

base 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃 = 120.000 para o CDC.
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4.4 Cenário II (Compartilhamento entre Dois Contêineres) 

Conforme demonstrado na seção anterior, em caso de variação na temperatura 

dos equipamentos de TI provocada por situações diversas, não existe redundância 

na estrutura de refrigeração para suprir esta demanda. Para os cenários descritos a 

seguir, serão utilizados fluidos refrigerados retirados de CDCs que não apresentem 

variações ou apresentem variações mínimas não incluídas nestes cenários. De uma 

maneira geral, ao se projetar um data center, são incluídos nos projetos, níveis de 

tolerâncias que sobrepõem a capacidade de uso, no caso da infraestrutura de 

refrigeração. Para estes cenários, com objetivo primário de analisar melhor os 

efeitos das variações de temperatura entre os CDCs, serão adotadas infraestruturas 

de refrigeração que não possuem margem de segurança, portanto, o limite da 

capacidade de refrigeração dos CRACs serão iguais ao limite máximo de geração de 

calor dos CDCs, no caso, 80% e 100% da capacidade de processamento do CDC. 

 

4.4.1 Modelo de Refrigeração Compartilhada 

Existem várias arquiteturas direcionadas à refrigeração de data centers. Para 

estes cenários, foi adotada a troca de ar quente por ar frio, onde serão refrigerados 

nos CRACs, gerando um novo ciclo. 

A termodinâmica mostra que o ar com temperatura mais elevada tende a 

sobrepor o ar mais frio, aplicando esta regra nos contêineres é possível retirar o ar 

aquecido e injetar ar resfriado de maneira mais eficiente instalando dutos nos pontos 

mais alto e baixo das laterais dos contêineres, mas esta troca de ar terá sua 

eficiência elevada com instalação de ventiladores que permitam reverter sua 

rotação, trabalhando também como exautores.  

Estes ventiladores serão acionados sempre quando a temperatura superior ou 

inferior de um container extrapolar os limites estabelecidos. A Figura 39 demonstra 

dois contêineres com temperaturas diferentes de ar aquecido e resfriado, como seria 

a equalização de temperatura entre os contêineres. 
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Figura 39: Compartilhamento entre dois contêineres 

 

Para que haja troca de ar refrigerado entre os contêineres, é necessário que o 

container com temperatura inferior perca ar refrigerado e receba ar aquecido de 

forma simultânea e dentro dos limites tolerados, sem que comprometa a segurança 

e os níveis de dependabilidade estipulados. Para este cenário, serão analisados dois 

CDCs, um que apresenta sua temperatura estável, para este estudo será adotada a 

temperatura de 20º Celsius (293,15º Kelvin), o outro CDC apresenta variações de 

temperaturas. Neste estudo adotaremos temperaturas entre 22º e 35º Celsius 

(295,15º e 308,15º Kelvin).    

Considerando configurações iguais em estruturas de refrigeração e TI, para 

saber quantificar o volume necessário para complementar à refrigeração do 

container aquecido descrito na Equação 4.4 . 

𝜑 =
𝑀𝑎𝑥(𝑎)− 𝑎

2
                                  4.4  

Onde Max(a) é a Capacidade máxima de refrigeração do container aquecido, a 

é Capacidade atual de refrigeração e φ é o valor cedido pelo container melhor 

refrigerado ao container aquecido. 

 

4.4.2 Dependabilidade e Impacto da Variação da Temperatura 

Para saber o MTTF dos equipamentos de TI dos dois contêineres, deve seguir a 

regra: Se A < B, temos a Equação 4.5: 

𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐴𝐵) =
𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐵)+ [𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃]

2
                               4.5  
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Onde 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃 é fator gerado pela temperatura do contêiner A, 𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐴𝐵) é o 

valor obtido com o compartilhamento entre os dois CDCs. Ao considerar que 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃 deriva da Equação 2.32, teremos como resultado a Equação 4.6.  

𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐴𝐵) =
𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐵)+ [𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃0×(𝑒

𝐸𝑎
𝑘

(
1

𝑇𝑃
−

1
𝑇𝑃0

)
)]

2
          4.6  

 

4.4.3 Modelo RBD 

Por ter elevada sua capacidade refrigeração, sendo adicionada a redundância 

do container que não apresenta aquecimento, considerando as devidas tolerâncias, 

o modelo RBD proposto apresenta paralelismo, conforme Figura 40. 

    

Figura 40: Modelo RBD para dois CRACs 

 

4.4.4 Modelo PETRI  

Conforme já visto, existe uma relação de interdependência entre as 

infraestruturas de TI e Refrigeração, para este modelo a interdependência foi 

ampliada, adicionando a infraestrutura de refrigeração do segundo CDC, conforme 

descrito na Figura 41, gerando o modelo Petri descrito na Figura 42. 

       

Figura 41: Configurações do Container Data Center com refrigeração compartilhada. 
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Figura 42: Modelo SPN para dois Containers Data Center. 

 

A expressão atribuída a F_Sevidor e R_Servidor, F_Swicth e R_Swicth além de 

F_Router e R_Router, descritas na Tabela 10, relacionam a interdependência entre 

as infraestruturas de TI e refrigeração, mas na infraestrutura de refrigeração existe 

uma estrutura reserva, que será acionada sempre que a temperatura ultrapassar os 

limites estabelecidos. Esta expressão é composta por NM = 451 representando os 

dispositivos de TI ativos, iniciada com o IF, em seguida, é expressa a relação de 

funcionamento dos dispositivos de refrigeração, assumindo que o CRAC1 está ativo 

#CRAC_ON =1 e  #CRAC_ON = 0 que está inativo e a temperatura esta dentro dos 

padrões estipulados, as transições F_Sevidor, F_Swicth e F_Router recebem MTTF 

padrão. Caso contrário, terão MTTF gerado pela equação de Arrhenius.  

 A disponibilidade é calculada pela probabilidade P{(#F_Router_ON = 1) and 

(#F_Switch_ON = 1) and #F_Servidor_ON = 1)}. 

Tabela 10: Atributos de Transição entre dois CDCs 

Transição Tipo Tempo e Peso Prioridade Server 

F_Servidor 
F_Switch 
F_Router 

 
 
 
 
Exponencial 

IF (NM= 451)  
 

AND (#Chiller_ON=1 AND #CoolingTower_ON=1) 
AND ((#CRAC_A_ON=1 AND #CRAC_B_ON=0) 

= MTTR 
 

ELSE :MTTF × ({(Ea/k)EXP(1/TP - 1/TP0))} 

X 

 
SS 

 
SS 

 
IS 

F_CRAC 
F_Chiller 
F_Cooling 

Exponencial MTTF X SS 

R_Servidor 
R_Switch 
R_Router 

Exponencial MTTR X SS 

R_CRAC 
R_Chiller 
R_Cooling 

Exponencial MTTR X SS 

T1 Imediato 1 1 X 

Abreviações: SS: Single Server, IS- Infinite Server. 
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4.4.5 Análise do Nível II (80%) 

Neste cenário, por não ter refrigeração excedente, o limite de refrigeração 

máximo recomendável de 27ºC é alcançado quando o CDC aquecido alcança os 

34ºC, conforme descrito na Figura 43.  

 

Figura 43: Limites da Capacidade de refrigeração e compartilhamento entre dois contêineres 

 

4.4.6 Análise do Nível I (100%) 

Nesta análise, o nível de processamento está limitado em 80%, mas a estrutura 

de refrigeração tem capacidade de refrigerar até 100%, portanto este percentual 

será transferido até o limite para o CDCs que apresente aquecimento, conforme 

descrito na Figura 44. 

 

Figura 44: Refrigeração excedente compartilhamento entre dois contêineres 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Container aquecido 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Containeres refrigerados 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

contribução 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

refrigeração equalizada (média) 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Container aquecido 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Conteiner refrigerado 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Valor excedente cedido 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Valor final 20 20 20 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5
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4.5 Cenário III (Compartilhamento entre Cinco Contêineres) 

Para este cenário, serão utilizados cinco CDCs, quatro com temperatura estável. 

No entanto, vale dizer que, para este estudo, será adotada a temperatura de 20º 

Celsius (293,15º Kelvin), e um CDC que apresenta variações de temperaturas, neste 

estudo adotaremos temperaturas entre 22º e 35º Celsius (295,15 e 308,15º Kelvin).   

Para melhor explanação deste cenário será considerado que todos os contêineres 

tenham a mesma configuração em todas as estruturas de TI e refrigeração, que 

apenas o container do centro apresentara aquecimento. 

Nesta configuração, o nível de segurança tende a se elevar, pois o número de 

CRACs que fornecem ar refrigerado é multiplicado por quatro, conforme descrito na 

Figura 45, multiplicando também os níveis de dependabilidade. 

 

 

Figura 45: Compartilhamento entre cinco contêineres 

 

Por terem configurações iguais em estruturas de refrigeração e TI, este cenário 

tem análise semelhante ao anterior, mas nível de troca de refrigeração diferente. 

Neste caso, é possível quantificar o volume necessário para complementar à 

refrigeração do container aquecido descrito na Equação 4.7. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡â𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 = 𝜑 = 𝑀𝑎𝑥(𝑎) − (
𝑎+𝑏+𝑐+𝑑+𝑒

5
)    4.7  

Onde Max(a) é a Capacidade máxima de refrigeração do container central; a é a 

Capacidade atual de refrigeração, incluindo perdas provocadas por fatores diversos 

(falha na capacidade de refrigeração, grande elevação do volume processado, etc.); 

b, c, d e e são os contêineres com refrigeração normal e φ  é o Valor cedido pelos 

contêineres b, c, d e e ao container a.



 

4.5 CENÁRIO III 

76 

 

4.5.1 Dependabilidade e Impacto da Variação da Temperatura no Dispositivo de 

TI 

Usando a mesma analogia utilizada em dois contêineres, para saber o MTTF 

desta configuração segue a regra, Se a < b=c=d=e temos a Equação 4.8: 

𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸) =
[𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐵)×4]+[𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃]

5
                              4.8  

Onde 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃 é fator gerado pela temperatura do contêiner A, 𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸) 

é o valor obtido com o compartilhamento entre os cinco CDCs. Considerando que 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃 deriva da equação 2.32, resultando na a Equação 4.9.  

𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸) =
[𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐵)×4]+[𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃0×(𝑒

𝐸𝑎
𝑘

(
1

𝑇𝑃
−

1
𝑇𝑃0

)
)]

5
                4.9  

 

4.5.2 Modelo RBD 

Por ter sua capacidade de refrigeração elevada, sendo adicionado a 

redundância de contêineres que não apresentam aquecimento, considerando as 

devidas tolerâncias, o modelo RBD proposto apresenta paralelismo, conforme Figura 

46. 

 

Figura 46: Modelo  RBD para cinco CRACs  

 

4.5.3 Modelo Petri 

Ao ampliar o modelo Petri anterior, de dois compartilhamentos para cinco, é 

possível constatar que não houve alterações na infraestrutura de TI, a infraestrutura 



 

4.5 CENÁRIO III 

77 

 

de refrigeração foram adicionadas três estruturas, conforme Figura 47, gerando o 

modelo Petri descrito na Figura 48. 

      

Figura 47: Configurações com refrigeração compartilhada entre cinco CDCs. 

  

               

Figura 48: Modelo SPN para cinco Container Data Center. 

 

Semelhante à análise de compartilhamento entre dois CDCs, o cenário com 

cinco CDCs, apresenta a expressão atribuída a F_Sevidor e R_Servidor, F_Swicth e 

R_Swicth além de F_Router e R_Router, descritas na Tabela 11, relacionam a 

interdependência entre as infraestruturas de TI e refrigeração, mas na infraestrutura 

de refrigeração existem quatro estrutura redundantes, que serão acionadas sempre 
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que a temperatura ultrapassar os limites estabelecidos. Esta expressão é composta 

por NM = 451 representando os dispositivos de TI ativos, iniciada com o IF, em 

seguida, é expressa a relação de funcionamento dos dispositivos de refrigeração, 

assumindo que o CRAC A está ativo e não apresenta falha simbolizado por 

#CRAC_ON =1, recebendo a temperatura padrão MTTF, e  #CRAC_ON = 0 que 

está inativo, fora do MTTF padrão,  gerando valores através da equação de 

Arrhenius. 

 A disponibilidade é calculada pela probabilidade P{(#F_Router_ON = 1) and 

(#F_Switch_ON = 1) and #F_Servidor_ON = 1)}. 

Tabela 11: Atributos de Transição entre cinco CDCs 

Transição Tipo Tempo e Peso Prioridade Server 

 
F_Servidor 
F_Switch 
F_Router 

Exponencial 

IF (NM = 451)  
 
AND ((#Chiller_ON=1 AND #CoolingTower_ON=1) 
AND (#CRAC_A_ON=1 AND #CRAC_B_ON=1 
AND #CRAC_C_ON=1 AND #CRAC_D_ON=1 
AND #CRAC_E_ON=1)) 
= MTTR 
 
ELSE :MTTF×({(Ea/k)EXP(1/TP - 1/TP0))} 

 
 

X 

SS 
 
 

 
SS 

 
 

 
IS 

F_CRAC 
F_Chiller 
F_Cooling 

Exponencial MTTF X 
SS 

R_Servidor 
R_Switch 
R_Router 

Exponencial MTTR X 
SS 

R_CRAC 
R_Chiller 
R_Coolingr 

Exponencial MTTR X 
SS 

T1 Imediato 1 1 X 

Abreviações: SS: Single Server, Infinite Server. 

 

4.5.4 Análise do Nível II (80%) 

Neste cenário, também não tem refrigeração excedente, diferente do cenário 

anterior. A variação de temperatura é pequena entre os CDCs que não apresentam 

aquecimento, conforme descrito na Figura 49.  
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Figura 49: Capacidade de refrigeração sem e com compartilhamento (média)  

 

4.5.5 Análise do Nível I (100%) 

Semelhante a análise do cenário II, nesta o nível de processamento está 

limitado em 80%, mas a estrutura de refrigeração tem capacidade de refrigerar até 

100%, portanto este percentual será transferido até o limite de 20% de sua 

capacidade para o CDCs que apresente aquecimento, tendo os resultados 

apresentados na Figura 50. 

 

Figura 50: Refrigeração excedente compartilhamento entre cinco contêineres 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Container aquecido 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Containeres refrigerados 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

contribução 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8

refrigeração equalizada (média) 0,0 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Conteiner refrigerado 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Container aquecido 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Refri. excedente cedida por CDC 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00

Refri. excedente cedida 1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

Temp. final 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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4.6 Cenário VI (Compartilhamento entre Vinte e Cinco Contêineres) 

Para este cenário, serão utilizados vinte e cinco CDCs, vinte quatro com 

temperatura estável, que para este estudo será adotada a temperatura de 20º 

Celsius (293,15 Kelvin), e um CDC que apresenta variações de temperaturas, entre 

22º e 35º Celsius (295,15 e 308,15 Kelvin).    

Para melhor explanação deste cenário, será considerado que todos os 

contêineres tenham a mesma configuração em todas as estruturas de TI e 

refrigeração, que apenas o container do centro apresentará aquecimento, em 

seguida será apresentada uma configuração de compartilhamento equalizado. 

Nesta configuração, o nível de segurança demonstra ser elevado, uma vez que 

o número de CRACs que fornecem ar refrigerado é multiplicado por vinte e quatro, 

conforme descrito na Figura 52, multiplicando também os níveis de dependabilidade. 

 

Figura 51: Compartilhamento entre VINTE E CINCO contêineres 

 

Correspondente às condições anteriores em termos de configurações em 

estruturas de refrigeração e TI, este cenário tem análise diferenciada, pois os 

contêineres têm contribuições de compartilhamento diferenciadas. Diferentes níveis 

de compartilhamentos fazem com que contêineres recebam de outros contêineres ar 

refrigerado e repassem até o contêiner aquecido, este compartilhamento é descrito 

na Equação 4.10. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡â𝑖𝑛𝑒𝑟 = 𝜑 =
𝑀𝑎𝑥(𝑎)− 𝑎

25
                     4.10  

Onde Max(a) é a Capacidade máxima de refrigeração do container aquecido; a 

= Capacidade atual de refrigeração, 25 a quantidade de contêineres com 
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refrigeração compartilhada e φ o valor cedido pelos contêineres b, c, d,.....x ao 

container a. 
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Para melhor entendimento deste cenário os containers foram divididos em 

quatro grupos, cada grupo possuem características semelhantes neste 

compartilhamento. 

 

4.6.1.1 Análise de Compartilhamento do 4º Grupo de Contêineres  

Para que haja um compartilhamento equalizado, é necessário que todos os 

contêineres estejam interligados, os contêineres mais distantes do container 

aquecido fornece ar refrigerado ao container a ele ligado, que, por sua vez, repassa 

ao próximo, acrescendo sua parte de ar refrigerado, repetindo o processo até a 

chegada ao objetivo, o contêiner aquecido. 

O grupo de contêineres descrito na Figura 52 tem a função de fornecer apenas 

ar refrigerado aos contêineres conectados. 

Os contêineres k,y,w e x cedem 1/25 da necessidade do container aquecido, 

divididos igualmente (1/50) entre dois contêineres conectados. 

 

Figura 52: Analise do 4º GRUPO de contêineres compartilhado 

 

O valor que cada container deve subtrair de seu ar refrigerado é obtido através 

da Equação 4.11. 

𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟖. 𝝋                                    4.11  

Onde α é o valor cedido dos contêineres k, y, w e x; já φ é o valor solicitado pelo 

contêiner a. 

Já os valores recebidos pelos contêineres j, n, m, o, r, t e v são obtidos através 

da Equação 4.12. 
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𝜷 =
𝜶

𝟐
+ 𝟎, 𝟎𝟖.φ = 

𝜶

𝟐
+ 𝜶                     4.12  

Onde β é o valor fornecido ao próximo container; α é o valor do container do 4º 

grupo e φ é o valor necessário para complementar a refrigeração do container 

aquecido. 

 

4.6.1.2 Análise do 3º GRUPO de contêineres compartilhado 

Recebendo ar refrigerado do container do 4º grupo, este grupo tem dupla função 

de receber e repassar para o próximo grupo, adicionando sua contribuição para o 

refreamento do container aquecido, conforme descrito na Figura 53. 

 

Figura 53: Analise do 3º GRUPO de contêineres compartilhado 

 

Valor recebido do 4º grupo 

Estes contêineres têm sua contribuição obtida através da Equação 4.13. 

𝝉 = 𝜷 + (𝟎, 𝟎𝟖. 𝝋)                              4.13  

Onde  β é valor cedido pelo contêiner do 4º grupo (k, y, w e x); φ é o valor 

solicitado pelo contêiner a; já τ é o valor dos contêineres do 3º grupo ( j, m, n, o, r, s, 

t e v). 

Valor cedido ao 2º grupo 

Já o valor de saída de cada container deste grupo é obtido através da Equação 

4.14. 

𝝆 =
𝜷+(𝟎,𝟎𝟖.𝝋)

𝟐
=

𝝉

𝟐
                        4.14  



 

4.6 CENÁRIO IV 

84 

 

Onde ρ é o valor entregue por cada contêiner do 3º grupo ( j, m, n, o, r, s, t e v) 

aos contêineres (l,f,g,h,p,q,i e u). 

 

4.6.1.3 Análise do 2º Grupo de Contêineres Compartilhado 

Os contêineres do 2º grupo seguem o mesmo sistema do 3º grupo, mas 

recebem de dois contêineres e repassam para o próximo grupo, adicionando sua 

contribuição para o resfriamento do container aquecido, conforme descrito na Figura 

54. 

 

Figura 54: Analise do 2º GRUPO de contêineres compartilhado 

 

Os contêineres f,g,h e i recebem 6% dos contêineres j,m,n,o,r,s,t e v, 

adicionando sua contribuição, estes cedem  4% cada de sua capacidade. 

Estes contêineres têm sua contribuição obtida através da Equação 4.15. 

𝛈 = (𝝆 . 𝟐) + (𝟎, 𝟎𝟖. 𝝋)                          4.15  

Onde η é o valor recebido dos contêineres do 3º grupo (l, f, g, p, q, h, i e u); ρ é 

o valor cedido pelos contêineres do 2º grupo (j, m, n, o, r, s, t e v) aos contêineres do 

1º grupo (l,f,g,p,q,h,i,u e u) e φ é o valor solicitado pelo contêiner aquecido. 

𝝀′ = 𝒏 + (𝟎, 𝟎𝟖. 𝝋)                               4.16  

Onde λ' é o valor cedido pelos contêineres l, p, q e u aos contêineres b, c, d e e. 

𝝀" =
𝒏+(𝟎,𝟎𝟖.𝝋)

𝟐
                                    4.17  

Onde λ" é o valor cedido pelos contêineres  f, g, h, e i aos contêineres b, c, d e e. 
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4.6.1.4 Análise do 1º Grupo de Contêineres Compartilhado 

Este grupo de contêineres recebe o ar resfriado do 2º grupo, adiciona sua 

contribuição e entrega diretamente ao contêiner aquecido, seguindo o processo 

semelhante ao compartilhamento com cinco contêineres, conforme descrito na 

Figura 55. 

 

Figura 55: Analise do 1º GRUPO de contêineres compartilhado 

 

Os contêineres do 2º grupos (b,c,d e e) recebem 3/25 cada dos contêineres do 

3º grupo (l,f,g,p,q,h,i e u) e entregam 1/5 (0,20) cada ao contêiner aquecido, este 

volume de refrigeração é obtido através da equação 4.18. 

𝝎 = (𝛌 . 𝟐) + (𝟎, 𝟎𝟖. 𝝋) = 𝐚                       4.18  

Onde 𝝎 é o valor cedido pelos contêineres do 3º grupo (l,f,g,p,q,h,u e i) aos 

contêineres do 2º grupo (b,c,d e e). 

Todos os valores em que cada CDC recebe, fornece e repassa estão descritos 

na Tabela 12.
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Tabela 12: Compartilhamento entre vinte e cinco CDCs 

Container Recebe Fornece  Perde 

A 96% 0 0 

B 10%+5%+5%=20% (1/5) 24%(1/24) 4%  (1/25) 

C 10%+5%+5%=20% (1/5) 24%(1/24) 4%  (1/25) 

D 10%+5%+5%=20% (1/5) 24%(1/24) 4%  (1/25) 

E 10%+5%+5%=20% (1/5) 24%(1/24) 4%  (1/25) 

F 3% + 3% = 6% (3/5) 4% + 6% = 10% (1/10) 4%  (1/25) 

G 3% + 3% = 6% (3/5) 4% + 6% = 10% (1/10) 4%  (1/25) 

H 3% + 3% = 6% (3/5) 4% + 6% = 10% (1/10) 4%  (1/25) 

I 3% + 3% = 6% (3/5) 4% + 6% = 10% (1/10) 4%  (1/25) 

L 3% + 3% = 6% (3/5) 4% + 6% = 10% (1/10) 4%  (1/25) 

P 3% + 3% = 6% (3/5) 4% + 6% = 10% (1/10) 4%  (1/25) 

Q 3% + 3% = 6% (3/5) 4% + 6% = 10% (1/10) 4%  (1/25) 

U 3% + 3% = 6% (3/5) 4% + 6% = 10% (1/10) 4%  (1/25) 

J 2%(1/50) 2% + 4% = 6% (3/5) 4%  (1/25) 

M 2%(1/50) 2% + 4% = 6% (3/5) 4%  (1/25) 

N 2%(1/50) 2% + 4% = 6% (3/5) 4%  (1/25) 

O 2%(1/50) 2% + 4% = 6% (3/5) 4%  (1/25) 

R 2%(1/50) 2% + 4% = 6% (3/5) 4%  (1/25) 

S 2%(1/50) 2% + 4% = 6% (3/5) 4%  (1/25) 

T 2%(1/50) 2% + 4% = 6% (3/5) 4%  (1/25) 

V 2%(1/50) 2% + 4% = 6% (3/5) 4%  (1/25) 

K 0 4% (1/25) 4%  (1/25) 

W 0 4% (1/25) 4%  (1/25) 

Y 0 4% (1/25) 4%  (1/25) 

X 0 4% (1/25) 4%  (1/25) 

 

4.7 Compartilhado Equalizado 

Conforme foi observado, a análise do cenário descrito só é válida para o CDC 

central, para um compartilhamento que torne a análise válida para qualquer CDC, é 

necessário um compartilhamento entre todos os CDCs de forma equacionada, 

conforme descrito na Figura 56. 

 

Figura 56: Sistema Totalmente Compartilhado 
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4.7.1.1 Dependabilidade e Impacto da Variação da Temperatura no dispositivo de TI 

(para 25 CDCs). 

Se a < b=c=d=e.....=x, assumindo neste cenário que a pode ser qualquer CDC 

temos: 

𝑴𝑻𝑻𝑭(𝒂𝒃 … . 𝒙) =
[𝑴𝑻𝑻𝑭(𝒃)×𝟐𝟒]+[𝑴𝑻𝑻𝑭𝑻𝑷]

𝟐𝟓
                4.21  

Onde 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃 é fator gerado pela variação de temperatura do contêiner a, 

𝑀𝑇𝑇𝐹(𝒂𝒃 … . 𝒙) é o valor obtido com o compartilhamento entre os vinte cinco 

CDCs. 

Considerando que 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑇𝑃 deriva da equação 2.32, resultando na Equação 

4.22.  

𝑴𝑻𝑻𝑭(𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬) =
[𝑴𝑻𝑻𝑭(𝑩)×𝟐𝟒]+[𝑴𝑻𝑻𝑭𝑻𝑷𝟎

×(𝒆

𝑬𝒂
𝒌

(
𝟏

𝑻𝑷
−

𝟏
𝑻𝑷𝟎

)
)]

𝟐𝟓
     4.22  

 

4.7.2 Modelo RBD 

Por ter sua capacidade de refrigeração elevada, sendo adicionada a 

redundância de contêineres que não apresenta aquecimento, considerando as 

devidas tolerâncias, o modelo RBD proposto apresenta paralelismo, conforme Figura 

57. 
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Figura 57: Modelo RBD para vinte e cinco CRACs 

 

4.7.3 Modelo Petri 

Neste último cenário, o número de CDCs foi ampliado para vinte cinco, 

ampliando também o compartilhamento, reduzindo o percentual de perda de cada 

CDC, ampliando a temperatura do CDC que apresenta aquecimento, conforme 

Figura 57. 

Conforme descrito na Figura 58, é possível constatar que não houve alterações 

de configurações e modelo Petri. Por sua vez, a infraestrutura de refrigeração 

descrita na Figura 59 tem sua configuração ampliada para vinte e cinco CRACs. 
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Figura 58: Modelo de Estrutura de TI e SPN para vinte e cinco CDCs. 

 

 

Figura 59: Modelo de refrigeração e SPN para vinte e cinco CDCs. 

 

Em cenário ampliado, o compartilhamento entre vinte e cinco CDCs apresenta 

análise semelhante aos cenários anteriores, a expressão atribuída a F_Sevidor e 

R_Servidor, F_Swicth e R_Swicth, além de F_Router e R_Router, descritas na 

Tabela 13, relacionam a interdependência entre as infraestruturas de TI e 

refrigeração, mas na infraestrutura de refrigeração existem vinte quatro estruturas 

redundantes, além da estrutura analisada, que serão acionadas sempre que a 

temperatura ultrapassar os limites estabelecidos. Esta expressão é composta por 

NM = 451 representando os dispositivos de TI ativos, iniciada com o IF. Em seguida, 

é expressa a relação de funcionamento dos dispositivos de refrigeração, assumindo 

que o CRAC A está ativo e não apresenta falha, simbolizado por #CRAC_ON =1, 

recebendo a temperatura padrão MTTF, e  #CRAC_ON = 0 que está inativo, fora do 

MTTF padrão,  gerando valores através da equação de Arrhenius.  

 A disponibilidade continua sendo calculada pela probabilidade 

P{(#F_Router_ON = 1) and (#F_Switch_ON = 1) and #F_Servidor_ON = 1)}. 

 

Tabela 13: Atributos de Transição entre vinte e cinco CDCs 

Transição Tipo Tempo e Peso Prioridade Server 

 
F_Servidor 
F_Switch 
F_Router 

 
 
Exponencial 

IF (NM = 451 )  
 
AND ((#Chiller_ON=1 AND #CoolingTower_ON=1) 
AND ((#CRAC_A_ON=1 AND #CRAC_B_ON=1 
AND #CRAC_C_ON=1 AND #CRAC_D_ON=1 
AND #CRAC_E_ON=1 AND #CRAC_F_ON=1 
AND   #CRAC_G_ON=1   AND   #CRAC_H_ON=1 

 
 

X 

SS 
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AND  #CRAC_I_ON=1 AND #CRAC_J_ON=1 
AND #CRAC_L_ON=1 AND #CRAC_M_ON=1 
AND #CRAC_N_ON=1 AND #CRAC_O_ON=1 
AND #CRAC_P_ON=1 AND #CRAC_Q_ON=1 
AND #CRAC_R_ON=1 AND #CRAC_S_ON=1 
AND #CRAC_T_ON=1 AND #CRAC_U_ON=1 
AND #CRAC_V_ON=1 AND #CRAC_W_ON=1 
AND #CRAC_Y_ON=1 AND #CRAC_X_ON=1 
AND    #CRAC_X_ON=1 )) 
= MTTR 
 
ELSE :MTTF×({(Ea/k)EXP(1/TP - 1/TP0))} 

 
 

SS 
 
 
 
 
 
 
 

 
IS 

F_CRAC 
F_Chiller 
F_Cooling 

Exponencial MTTF X SS 

R_Servidor 
R_Switch 
R_Router 

Exponencial MTTR X SS 

R_CRAC 
R_Chiller 
R_Coolingr 

Exponencial MTTR X SS 

T1 Imediato 1 1 X 

Abreviações: SS: Single Server, IS-Infinite Server. 

4.7.3.1 Equação geral 

Se forem agregadas as contribuições de cada grupo de Contêineres analisados, 

o resultado é descrito na equação 4.23. 

𝒂 = (𝜶 × 𝟒) + (𝝉 × 𝟖) + (𝜼 × 𝟖) + (𝝎 × 𝟒)               4.23  

Como: 

𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟖 × 𝝋 

𝝉 = 𝜷 + (𝟎, 𝟎𝟖 × 𝝋) 

𝜼 = (𝝆 × 𝟐) + (𝟎, 𝟎𝟖 × 𝝋) 

𝝎 = (𝝀 × 𝟐) + (𝟎, 𝟎𝟖 × 𝝋) 

Temos a equação geral detalhada: 

 

𝐚 = [(𝟎, 𝟎𝟖. 𝛗). 𝟒] + {[𝛃 + (𝟎, 𝟎𝟖. 𝛗)]. 𝟖} + {[(𝛒. 𝟐) + (𝟎, 𝟎𝟖. 𝛗)]. 𝟖} + {[(𝛌. 𝟐) + (𝟎, 𝟎𝟖. 𝛗)]𝟒} 

   4.24  

4.7.4 Analise do Nível II (80%) 

Neste cenário, a variação de temperatura entre os CDCs que não apresentam 

aquecimento é inferior se comparado com os cenários anteriores, oferecendo uma 

contribuição mínima, conforme descrito na Figura 60. 
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Figura 60: Capacidade de refrigeração e compartilhamento (média) entre 25 contêineres 

 

4.7.4.1 Ampliando os Limites de Temperatura 

Por conter grande número de CDCs, este cenário apresenta um limite maior de 

compartilhamento. Para melhor entendimento, a Figura 61 demonstra limites de 

temperaturas elevados no contêiner aquecido, neste caso 82ºC.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Container aquecido 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

contribução 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36

refrigeração equalizada (média) 20,20 20,24 20,28 20,32 20,36 20,40 20,44 20,48 20,52 20,56
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Figura 61: Escala ampliada da Capacidade de refrigeração e compartilhamento  

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Container aquecido 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82

contribução 0,24 0,40 0,56 0,72 0,88 1,04 1,20 1,36 1,52 1,68 1,84 2,00 2,16 2,32 2,48

refrigeração equalizada (média) 20,24 20,40 20,56 20,72 20,88 21,04 21,20 21,36 21,52 21,68 21,84 22,00 22,16 22,32 22,48
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4.7.5 Análise do Nível I (100%) 

Seguindo as mesmas análises dos cenários anteriores, nesta, o nível de 

processamento está limitado em 80%, mas a estrutura de refrigeração tem 

capacidade de refrigerar de 100%, portanto este percentual será transferido até o 

limite para o CDCs que apresente aquecimento, conforme descrito na Figura 62. 

 

Figura 62: Refrigeração excedente compartilhamento entre vinte e cinco contêineres 

 

4.8 Resultados das Análises Entre Cenários 

Nesta sessão são analisados os níveis I e II de cada cenário, comparando-os e 

verificando os níveis de dependabilidade.  

4.8.1 Análise de Nível II (80%) 

A Figura 63 demonstra o comparativo entre os cenários analisados, sendo 

possível deduzir que, quanto maior o número de CDCs compartilhados, maior a 

disponibilidade, confiabilidade e redundância, gerando por consequência maior 

segurança. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Conteiner refrigerado 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Container aquecido 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Refri. excedente cedida por CDC 0,04 0,08 0,13 0,17 0,21 0,25 0,29 0,33 0,38 0,42 0,46 0,50 0,54 0,58 0,63

Refri. excedente cedida total 1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

Temp. final média 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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Figura 63: Comparativo de refrigeração compartilhada entre cenários  

 

4.8.2 Análise de nível I (100%) 

A Figura 64 demonstra o comparativo entre os cenários analisados utilizando os 

valores excedentes entre os CDCs. Ao comparar com os valores obtidos nas 

análises do nível II (80%), é possível deduzir que quanto maior o número de CDCs 

compartilhando suas estruturas de refrigeração, maior a disponibilidade, 

confiabilidade e redundância, gerando por consequência maior segurança. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Container aquecido 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Média 2 CDCs 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5

Média 5 CDCs 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0

Média 25 CDCs 20,04 20,08 20,12 20,16 20,20 20,24 20,28 20,32 20,36 20,40 20,44 20,48 20,52 20,56 20,60
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Figura 64: Comparativo entre cenários com refrigeração excedente compartilhada 

 

4.9 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a metodologia adotada neste trabalho. Em seguida, os 

modelos de compartilhamento entre CDCs para obter a variação de temperatura 

interna dos CDCs, seguidamente são apresentados os modelos de Arrhenius para 

calcular o impacto da variação de temperatura, tendo como base o tempo de falha 

do dispositivo de TI. Em seguida, foram explanados modelos RBD e suas 

expressões algébricas para computar o MTTF, complementando a avaliação com o 

modelo SPN para relacionar a interdependência entre as infraestruturas do data 

center, finalizando com comparativos entre os modelos. 

È possível constatar que a troca de fluidos, com objetivo de estabilizar e 

equalizar a temperatura do conjunto de CDCs, reduz os níveis de variações de 

temperatura, elevando o MTBF que, por sua vez, eleva a dependabilidade. Em todos 

os cenários avaliados, é possível constatar que estes níveis estão diretamente 

relacionados com o número de CDCs interligados, com os níveis de processamentos 

adotados e com a capacidade de refrigeração.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Container aquecido 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Média 2 CDCs 20 20 20 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5

Média 5 CDCs 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Média 25 CDCs 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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5 
 Conclusão e Trabalhos Futuros 

 

Em crescimento constante nos últimos anos, tecnologias como  cloud computing 

e e-commerce exigem alta confiabilidade e disponibilidade, itens primários para 

fidelizar os usuários, mas para manter tais atributos exige-se um alto custo 

energético, item que vem  tendo seus preços elevados de forma constante, 

sobretudo fontes não renováveis. 

Consequência direta, a variação de temperatura afeta os dispositivos 

eletrônicos, gerando variações de disponibilidade e confiabilidade, mas para manter 

a temperatura estável ou variando em patamares mínimos, fazem-se necessários 

projetos que com sobredimensionamento ou redundância nas estruturas de 

refrigeração e, por consequência, aumento da demanda energética, gerando 

elevação nos custos de implantação e manutenção do data center . 

Este trabalho propõe modelos para elevar os níveis de confiabilidade e 

disponibilidade das infraestruturas de refrigeração dos CDCs, sem agregar 

equipamentos redundantes, proporcionando maior estabilidade e equalização nas 

variações de temperatura entre CDCs, gerando, por consequência, maior 

confiabilidade e disponibilidade dos dispositivos das infraestruturas de TI destes 

CDCs. 

Para avaliar o impacto dos modelos propostos, foram aplicados cinco estudos 

de casos, vinculando cada estudo a um modelo apresentado. Em todos eles, um 

CDC apresenta aquecimento que será contido através de compartilhamento das 

outras estruturas de refrigeração dos CDCs que não apresentam aquecimento. O 

estudo de caso I mostrou um cenário com dois CDCs, sendo possível concluir que, 

mesmo tendo pequena faixa de atuação, é possível compartilhar fluidos entre CDCs 

com
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baixo impacto de temperatura; o estudo de caso II demonstrou que houve uma 

ampliação do número de CDCs de dois para cinco, elevando também os níveis de 

segurança, diminuindo os níveis de variação de temperatura; e o estudo de caso III 

conclui que o número de CDCs compartilhados está diretamente vinculado ao 

crescimento dos níveis de confiabilidade e disponibilidade e inversamente 

proporcional ao nível de contribuição que cada CDC fornece, com objetivo de 

equalizar a temperatura no conjunto. 

A análise dos resultados obtidos comprova que o compartilhamento das 

estruturas de refrigeração entre os CDCs eleva de forma proporcional ao número de 

CDCs compartilhados, elevando, também, de forma proporcional, os níveis de 

disponibilidade e confiabilidade do conjunto, gerando uma redundância sem a 

agregação de estruturas de refrigeração. 

 

5.1 Contribuições 

Em todo o período de pesquisa não foram constatadas pesquisas relacionadas 

ao compartilhamento de refrigeração entre CDCs, devido às crescentes exigências, 

nas diversas áreas, por sistemas mais eficientes, aliadas ao menor consumo 

energético, os CDCs têm evoluído neste sentido, mas ainda demanda elevados 

volumes de energia, tendo grande parte destinada a equipamentos de refrigeração. 

Esta pesquisa visa contribuir para redução do volume energético gasto em um 

conjunto de CDCs, reduzindo também a necessidade de equipamentos redundantes, 

sem comprometer a segurança ou grandes variações na dependabilidade. 

 

5.2 Restrições e Trabalho Futuros 

Devido à amplitude do tema na área pesquisada, este trabalho limitou-se a 

analisar variantes de temperatura em um CDC e suas consequências se 

compartilhado com outros CDCs que não apresente variações. Esta pesquisa 

necessita de uma abrangência maior, analisando variações e suas consequências 

em vários CDCs, buscando uma análise em um contexto mais prático. 
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Devido à impossibilidade de vivenciar a pesquisa na pratica, limitando-se aos 

simuladores, esta pesquisa não obteve referencial prático para comprovar de fato as 

analise simuladas. 
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