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Investigação de Aspectos Verdes na Implantação de um 

Data Center na Área Industrial de Suape-PE 

 

Resumo 

Quando o conceito de responsabilidade social começou a se 

popularizar, nos anos 90, muitos enxergavam a adoção dessas práticas 

apenas como uma ferramenta para promover uma imagem positiva das 

corporações na sociedade. Com o amadurecimento dessa política, veio a 

percepção dos empresários de que a utilização de meios de produção 

socialmente corretos também contribuía para elevar o desempenho dos 

negócios. 

Exemplos dessa tendência podem ser notados em empresas de, 

praticamente, todos os segmentos. No caso da informática, surgiu a 

Green Information Technology ou Tecnologia da Informação Verde, que 

chamaremos de TI Verde. Resumidamente, essa abordagem traz uma 

série de práticas para tornar o uso da computação mais sustentável e 

menos nocivo ao meio ambiente. 

Sabe-se que antes o desempenho e a disponibilidade eram as 

questões primordiais, hoje o ideal é encontrar um meio termo entre 

performance e eficiência no consumo. Nos Centros de Processamento 

de Dados (Data Centers), esse equilíbrio é um ponto crucial, dada a 

magnitude dos gastos necessários para o seu funcionamento.  A 

proposta deste trabalho é apresentar uma visão das melhores práticas 

para a construção de um DC verde no complexo industrial de SUAPE. 

Com essa proposta em mente, independente de qual for a 

intenção dos gestores (redução de gastos ou real preocupação 

ambiental), o resultado da adoção das práticas verdes de TI aqui 

descritas parece caminhar sempre para a redução na emissão de 

poluentes e do consumo de recursos naturais.  

 Palavras-chave: Sustentabilidade, Responsabilidade Social 

Corporativa, Suape, Data Center Verde, TI Verde. 
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 Abstract 

When the concept of social responsibility began to popularize, midway 

through the 90's, many saw the adoption of these practices only as a tool 

to promote a positive image of corporations in society. With 

the development of this policy, it also came the perception of the 

businesspeople that the usage of socially correct means of production 

also contributed to raise the outcome of business.  

Examples of this tendency can be noticed in companies of almost 

all segments. In the case of computer science, there came to be Green 

Information Technology called Green IT. Briefly, this approach brings 

about a series of practices to make the usage of computers more 

sustainable and less harmful to the environment. 

While the development and availability were the main issues, 

today the ideal is to find a middle ground between performance and 

efficiency in consumption. In the Data Centers (DC), this balance is 

crucial, given the magnitude of the expenses needed for its operation. 

The proposal of this paper is to present an overview of the best 

practices to the construction of a Green DC in the industrial site of 

SUAPE. 

With this proposal in mind, no matter what is the intention 

of managers (cost-cutting or real environmental concern), the end result 

of the adoption of Green IT practices described here seems to walk 

always towards the reduction of the emission of pollution and 

consumption of natural resources. 

  

Keywords: Sustainability, Corporate Social Responsibility, Suape, Green 

Data Center, Green IT.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 PANORAMA DE PERNAMBUCO 

Pernambuco é, atualmente, destino de um grande número de 

empresas que têm contribuído para uma significativa mudança no perfil 

econômico do estado. Sobretudo por conta de investimentos 

estruturadores de grande porte, como é o caso do Polo Farmacoquímico, 

da Refinaria Abreu e Lima, Polo de Poliéster do grupo e Mossi & Ghisolfi, 

do Estaleiro Atlântico Sul, entre outros empreendimentos, o estado 

passa por um acelerado processo de desenvolvimento industrial.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o Produto Interno Bruto de Pernambuco é de R$ 

55.504.917.000, mas, segundo projeções da Federação da Indústria do 

estado de Pernambuco (Fiepe), o PIB estadual deve superar, até 2012, a 

barreira dos R$ 100 bilhões.  

Entre o segundo trimestre de 2008 e o segundo trimestre de 2009, 

o PIB pernambucano apresentou crescimento de 5,2% e registrou 

aumento em todos os setores da economia (Agropecuária, Indústria e 

Serviços), segundo a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 

Pernambuco - Condepe/Fidem. Isso num momento em que  quase todos 

os outros estados do Brasil passavam por desaceleração econômica. 

Esse cenário positivo tem estimulado a criação de novos negócios 

e também atraído novos investidores ao estado, ampliando bastante a 

atividade econômica, sobretudo no setor produtivo.   

Embora haja diversidade de investimentos, com a instalação de 

empresas de variados segmentos em áreas diversas, do litoral ao interior 

do estado, o principal destino dos grandes empreendimentos é o 

Complexo Industrial Portuário de Suape, localizado entre os municípios 

de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho.  

Uma amostra dessa concentração de novos negócios nesse 

território pode ser notada na pesquisa chamado PIB dos municípios [01], 
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desenvolvida pelo IBGE, na qual Ipojuca aparece com o maior PIB per 

capita de Pernambuco: R$ 51.577, índice muito maior do que o de 

Recife, a capital, que é de R$ 11.102. Isso levando em consideração que 

os números mais recentes desse levantamento são de 2005 e, portanto, 

não levam em consideração os principais investimentos realizados na 

área, como a Refinaria e o Estaleiro, em sua maioria consolidados 

apenas nos últimos dois anos.         

São fatores como infraestrutura, posição geográfica no centro da 

região Nordeste e política de incentivos fiscais, oferecidos pelos 

governos estadual e municipal, que têm tornado a região bastante 

atrativa para investidores. A localização também faz da região um porto 

internacional concentrador de cargas (hub port) para toda a América do 

Sul. 

 

 Fonte: Complexo Industrial Portuário de Suape/ Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico de Pernambuco). 

Figura 1 - Posição geográfica de Suape na América do Sul - 2009 

Além da boa posição na América do Sul, Suape tem localização 

estratégica em relação às principais rotas marítimas dos outros 

continentes, conectando-se com mais de 160 portos em diversos países 

e estando em condições de ser o principal porto concentrador do 

Atlântico Sul. 



 

4 

Nesse extenso complexo de 13,5 mil hectares, situado a apenas 

40 km da capital do estado, Recife, estão instaladas cerca de cem 

empresas, incluindo pólo petroquímico, refinaria e estaleiro. Com 

potencial e perspectivas de receber ainda mais empreendimentos, é 

fundamental que as indústrias que se instalam no local tenham políticas 

de responsabilidade socioambiental, para que haja crescimento 

ordenado e sustentável. 

O Estaleiro Atlântico Sul (EAS), objeto de estudo de caso neste 

trabalho, é um dos maiores empreendimentos em Suape e também 

considerado essencial para a retomada da indústria naval brasileira. De 

grande porte, o investimento total para a construção é de R$ 1,4 bilhões. 

Quando em atividade, o Estaleiro deve empregar de quatro a cinco mil 

pessoas, além de criar de 20 a 25 mil empregos indiretos, já que o 

empreendimento deve gerar uma cadeia produtiva naval no estado, com 

a instalação de empresas fornecedoras de bens e de serviços. 

Apesar de sua obra ainda não estar acabada, com previsão de ser 

finalizada até o início de 2010, o Estaleiro já atende encomendas ao 

mesmo tempo em que é construído, fabricando navios paralelamente 

aos trabalhos de construção civil. Sendo considerado um estaleiro de 

quarta geração, o EAS vai contribuir para a modernização da indústria 

naval brasileira, deixando-a em situação de igualdade com a Ásia, onde 

se encontram os estaleiros mais modernos do mundo.  

1.2 A IMPORTÂNCIA DE UM DATA CENTER VERDE  

A pretensão de tornar o empreendimento competitivo 

internacionalmente levou a se buscar não apenas equiparação 

tecnológica com o restante do mundo, mas também em sintonia com as 

políticas de responsabilidade ambiental e sociais mais difundidas. Essa 

preocupação pode ser percebida em todo o projeto do Estaleiro Atlântico 

Sul, incluindo o seu Data Center, que é o foco deste trabalho.  

Nesse contexto, este estudo se torna importante por trazer um 

tema que, embora relativamente difundido, é recente e ainda não tão 
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explorado na área acadêmica, sobretudo no Brasil. A partir da 

investigação do caso do Data Center verde do EAS e da análise de 

outras publicações teóricas, verificamos com esta dissertação que as 

empresas estão dando cada vez mais atenção à necessidade de praticar 

suas atividades de forma ecologicamente correta. 

Os Data Centers constituem áreas essenciais para muitas 

empresas. Essas instalações armazenam informações cruciais para o 

funcionamento do empreendimento e exigem quantidade significativa de 

energia para operar os equipamentos e manter rígidos controles de 

temperatura, segurança e backup - um Data Center verde utiliza menos 

energia e gera menos emissão de CO2. 

Um centro de processamento de dados para um empreendimento 

do porte do Estaleiro Atlântico Sul configura-se para qualquer gestor 

como grande desafio, porque a questão ambiental não pode se tornar 

um empecilho à capacidade de crescimento da empresas, logo, esses 

dois aspectos podem, sim, coexistir.  

Como é investigado a seguir, um Data Center verde pode, 

inclusive, trazer não só resultados positivos para a imagem da empresa 

como também trazer ganhos financeiros, decorrentes da economia de 

energia elétrica, combustíveis e outros recursos necessários para o seu 

funcionamento. Isso porque o custo de insumos necessários para a 

atividade produtiva segue em ascensão. De acordo com Kenneth G. Brill 

[02], membro do The Uptime Institute que, por sua vez é membro do The 

Green Grid, o custo para fornecer energia e resfriar servidores durante 

três anos é cerca de 1,5 vez maior do que o custo de compra do 

hardware dos servidores. 

Nos Data Centers, grandes consumidores de energia elétrica, 

obter uma melhor performance com menores custos se traduz em 

importante economia para gestores. É exatamente esse o maior desafio 

para um centro de processamento de dados verde, como o do Estaleiro 

Atlântico Sul.  
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Segundo Rakesh Kumar [03], da consultoria Gartner, as empresas 

atualmente gastam, em média, 10% de seus orçamentos de tecnologia 

com energia. Cerca de 50% desse total gasto é utilizado pelos servidores 

e demais máquinas de TI, enquanto o restante do consumo é resultante 

dos sistemas de refrigeração dos equipamentos. 

Já Cesar Osaki [04] diz em artigo intitulado "Feliz Ano Verde", 

publicado no site da IBM em 2008, que os Data Centers consomem 

atualmente o dobro da energia de cinco anos atrás e, ao longo dos 

próximos quatro anos, esse coeficiente deve dobrar. Isso porque o 

número de servidores e de storage utilizados nos centros de 

processamentos de dados continua crescendo. Por esse crescimento 

aparentemente inevitável no uso de equipamentos de TI, é que se 

tornam cada vez mais necessárias ações no sentido de elevar a 

sustentabilidade dos negócios. 

E se há pouco tempo o gerenciamento ambiental e controle de 

gastos energéticos estavam normalmente sob a responsabilidade dos 

departamentos de engenharia da empresa, a crescente demanda dos 

custos e impactos ambientais da TI mudaram esse panorama. Agora os 

gestores de tecnologia têm papel fundamental na tomada de decisões, 

sobre o planejamento ou upgrade de seus Data Centers. São os 

profissionais de TI que irão definir quais tecnologias poderão resultar em 

mais poder de computação por kilowatt no data Center. 

Sobretudo por ser um empreendimento com perspectiva de exigir 

cada vez mais capacidade de processamento, o Data Center do 

Estaleiro deve estar preparado para atender a essa ascendente carga de 

Tecnologia da Informação,  sem trazer ônus para o meio ambiente ou 

comprometer o orçamento da empresa.  

Capítulo 2  

No capítulo 2, é apresentado o referencial teórico, que detalha 

como os princípios da responsabilidade social e ambiental se tornaram 

questões cruciais para os gestores de TI da atualidade. Essencialmente, 

essa parte do trabalho mostra os fatores que levaram as empresas a 
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adotarem o uso da chamada “computação verde”. Entre os tópicos 

decisivos para essa mudança de comportamento, estão a busca por 

redução nos gastos com insumos e a melhoria da imagem coorporativa. 

Esse capítulo também apresenta as soluções ecologicamente eficientes 

mais utilizadas atualmente pelas grandes empresas de tecnologia e 

quais as tendências para o futuro. 

Capítulo 3 

Essa parte da dissertação traz as características técnicas, 

infraestrutura e especificidades do Estaleiro Atlântico Sul, instalado no 

Complexo Industrial Portuário de Suape. O terceiro capítulo apresenta, 

ainda, o projeto do Data Center “verde” elaborado para o 

empreendimento, detalhando quais as soluções foram adotadas para o 

espaço, e da estrutura física (climatização, segurança, iluminação etc.) 

aos equipamentos de TI. São detalhados também os critérios adotados 

para as escolhas feitas no projeto e informações gerais.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Quando o conceito de responsabilidade social começou a se 

popularizar, nos anos 90, muitos enxergavam a adoção dessas práticas 

apenas como uma ferramenta para promover uma imagem positiva das 

corporações na sociedade. Com o amadurecimento dessa política, veio  

a percepção dos empresários de que a utilização de meios de produção 

socialmente corretos também contribuía para elevar o desempenho dos 

negócios. 

 Das amplas possibilidades de direcionamento que o termo 

responsabilidade social oferece, a abordagem socioambiental é 

provavelmente uma das mais discutidas e que despertam maiores 

preocupações. São cada vez mais perceptíveis as relações de 

causa/efeito entre a atividade produtiva ambientalmente equivocada e os 

problemas de variações climáticas e o esgotamento de recursos naturais 

que assolam o planeta, como em 2008 apontou Daniel Sitarz [05]:  

Cada problema ambiental que enfrentamos hoje como  
sociedade tem a sua raiz em uma decisão consciente. [...] Se 
você olhar para as causas fundamentais e não apenas os 
sintomas desta vasta gama de problemas, você achará que uma 
decisão empresarial cai a um desses problemas. 

 As práticas ecologicamente corretas se mostram, não apenas 

essenciais para a manutenção da qualidade de vida, como também 

fundamentais para evitar ineficiência e desperdício na produção. Por 

isso, utilizar e desenvolver produtos que causem o menor impacto 

possível ao meio ambiente se tornou um princípio de negócio 

sustentável. 

 Significativa parte das grandes companhias da atualidade tem 

feito investimentos em tecnologias limpas, programas de redução ou 

anulação de emissões de carbono, diminuição do consumo de energia, 

reciclagem, conscientização de funcionários e restrições a fornecedores 

que não respeitam o meio ambiente. 

 Exemplos dessa tendência podem ser notados em empresas 

de praticamente todos os segmentos. No caso da informática, surgiu a 
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Tecnologia da Informação Verde (Green Information Technology), que 

neste trabalho chamaremos de TI Verde. Resumidamente, essa 

abordagem traz uma série de práticas para tornar o uso da computação 

mais sustentável e menos nocivo ao meio ambiente. 

 A importância da TI Verde, porém, vai muito além da crescente 

preocupação das empresas em manter uma postura social e 

ecologicamente correta. Uma das questões cruciais é aumentar a 

eficiência de processos relacionados à atividade dos computadores, 

servidores, periféricos (como monitores e impressoras) e outros 

equipamentos relacionados. Isso significa reduzir gastos com insumos e 

continuar atendendo às demandas sem diminuição da produtividade.  

 Ainda mais em tempos de estabilidade econômica, com a 

ainda não superada crise financeira global iniciada nos EUA, em 2007/8, 

cortar custos tornou-se questão de sobrevivência para várias 

companhias. Nesse novo cenário, ganham maior peso fatores como 

gastos com energia elétrica, refrigeração de computadores e descarte de 

máquinas no meio ambiente, entre outros pontos. 

 Os ganhos que a adoção de tecnologias limpas traz são 

perceptíveis de forma bem clara quando se analisa a questão do 

consumo de energia  elétrica de computadores.  

 

Número 

de 

Computadores 

Economia 

Anual de Energia 

(por kWh)  

Economia 

anual de dinheiro 

(em US$)  

100 77.900 U$ 7.000 

500 389.500 U$ 35.000 

1.000 779.500 U$ 70.000 

5.000 3.895.000 U$ 350.000 

10.000 7.790.000 U$ 700.000 

25.000 19.475.000 U$ 1.750.000 
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Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental 

Protection Agency - EPA) 

 Tabela 1 - Estimativa da economia gerada a partir da adoção de 

ferramentas de gerenciamento de energia em computadores – 2008.  

 Como mostram os dados da EPA, é significativa a economia 

que o uso de softwares de gerenciamento energia podem trazer. Essa 

estatística não leva em consideração o uso de equipamentos de 

hardware mais eficientes, como microprocessadores “verdes”, que 

realizam mais operações gastando menos eletricidade do que os 

convencionais.  

 A redução no consumo de energia possibilita também um 

menor calor gerado pelos computadores. Esse menor calor, por sua vez, 

exige menos trabalho dos sistemas de refrigeração das máquinas, 

resultando em economia elétrica também nesse processo de 

resfriamento. Nos Data Centers de empresas, que costumam dispor de 

centenas ou milhares de máquinas, esse consumo pode representar 

uma considerável fatia dos gastos mensais da corporação. 

 Ainda segundo a EPA, um computador médio ligado dia e 

noite consome mais de 700 quilowatts-hora (kWh) por ano. Desse 

consumo total, cerca de 400 kWh podem ser considerados 

desperdiçados, porque os computadores costumam ficar funcionando no 

modo de alta performance mesmo em desuso. Isso representa, 

anualmente, apenas nas empresas dos Estados Unidos, um desperdício 

aproximado de U$ 4 bilhões.  

 Com a perspectiva do consumo mundial de energia aumentar 

em 50% até o ano de 2030, segundo publicou a U.S. Energy Information 

Administration (EIA), no relatório International Energy Outlook 2008, os 

esforços em TI Verde se tornam não apenas uma questão de 

competitividade, mas também de preservação dos recursos naturais.  

 Esforços nesse sentido já podem ser notados em diversas 

companhias. No seu levantamento Green Report IT 2009 [06], a 

Symantec, empresa fornecedora de soluções de segurança e 
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armazenamento, aponta que 97% das organizações estão, ao menos, 

discutindo estratégias de TI Verde, enquanto 45% delas já implantaram 

soluções do tipo.  

 A pesquisa realizada com 1.052 companhias de todo mundo 

destaca que, na busca por soluções verdes, as empresas têm levado em 

consideração principalmente a diminuição nos gastos.  Os participantes 

citaram como principais fatores: a redução do consumo de energia 

elétrica (90%), a diminuição dos custos com resfriamento (87%) e a atual 

exigência do mercado por empresas “mais verdes” (86%). 

 O relatório da Symantec revela ainda que 84% das empresas 

brasileiras do segmento de computação contam com um executivo 

responsável por TI Verde, sendo 22% deles oriundos da área de 

tecnologia da informação.  Para 94% dos entrevistados no Brasil, a 

eficiência energética das soluções é um aspecto que será cada vez mais 

importante na hora de escolher os fornecedores. Nesse panorama, 73% 

das corporações brasileiras afirmam ter planos de implementar iniciativas 

verdes. 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL EM FOCO   

 A relativamente nova visão de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) tem levado gestores a repensar seus modelos de 

negócios. A adequação de uma empresa ao modelo sustentável e 

ecoeficiente exige pesquisa, mudanças de comportamento e visão 

estratégica, como avaliam Eric Riddleberger e Jeffrey Hittner (2009) [07]:  

As organizações têm recentemente mirado seu foco em 
sustentabilidade, principalmente em resposta ao consumidor e as 
expectativas das partes interessadas. Conseqüentemente, eles 
enfrentam um novo conjunto de decisões. Contudo, falta  
informação exigida para fazer essas escolhas estratégicas. [...] 
Acreditamos que as empresas devem desenvolver novas fontes 
de informações operacionais, cadeia de informações de clientes e 
ganhar novos níveis de conhecimento para satisfazer os objetivos 
de sustentabilidade estratégica. 

 Essa postura diferenciada no modo de gerir os negócios é 

tendência apontada por inúmeras pesquisas, como mostra a IBM, na 
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pesquisa intitulada “Institute for Business Value 2009 Corporate Social 

Responsibility (CSR) Study”.  

 

Fonte: IBM Institute for Business Value 2009 Corporate Social Responsibility 
(CSR) Study 

Figura 2 - Grau de importância que a Responsabilidade Social Corporativa 

ganhou para os objetivos estratégicos das empresas no último ano – 2008. 

 

 O levantamento da IBM, realizado junto a 224 líderes 

empresariais de todo o mundo, mostra que, cada vez mais, as empresas 

têm buscado um denominador comum entre a produtividade e o bem-

estar social e ambiental. Quatro em cada dez entrevistados afirmaram ter 

aumentado, nos últimos três anos, a coleta de dados sobre aspectos 

decisivos para uma produção sustentável, como gasto de água e 

energia, emissão de carbono, ciclo de vida e composição de seus 

produtos, desperdício na produção, etc. O consumo de energia é a área 

que tem recebido maior atenção das empresas. 

 

60% 

34% 

6% 

Maior importância Igual importância Menos importância

A importância que a RSC teve nas empresas em 2008, no
comparativo com 2007
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Fonte: IBM Institute for Business Value 2009 Corporate Social Responsibility 
(CSR) Study 

 Figura 3 - Variações na busca por dados sobre aspectos da produção – 

2008.   

Somente com esse investimento maior em formas de medir os 

aspectos da produção  torna possível aos gestores avaliar a eficiência de 

seus meios e medir os impactos de sua atividade. Os esforços para criar 

melhores práticas relacionadas ao consumo de energia podem ser 

percebidos em ações como o consórcio global Green Grid, formado em 

2007 por diversas companhias de TI.  

 Entre as prioridades da iniciativa, estão os esforços para 

definir melhores métricas para o consumo de energia e, com isso, 

encontrar soluções para reduzir os custos de TCO (total cost of 

ownership ou custo total da propriedade, estimativa sobre todos os 

custos de um produto, da sua compra até sua manutenção para mantê-lo 

funcionando). 

2.2 A MUDANÇA DE PARADIGMAS PARA A TECNOLOGIA 

 A maior busca por informações sobre processos apresentou 

aos gestores de TI a necessidade de repensar aspectos da produção 

que dificilmente eram levados em consideração anteriormente. A maior e 

melhor mensuração dos procedimentos mostram que, em alguns casos, 
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os gastos com energia podem chegar a serem maiores do que os gastos 

com o hardware propriamente dito. 

  Enquanto antes o desempenho e a disponibilidade eram as 

questões primordiais, hoje o ideal é encontrar um meio termo entre 

performance e eficiência no consumo. Nos Data Centers (DC), esse 

equilíbrio é um ponto crucial, dada a magnitude dos gastos necessários 

para o seu funcionamento.  Segundo Daniel Sitarz [05], em 2007, nos 

Estados Unidos, os Data Centers foram responsáveis pelo consumo de 

61 bilhões de kWh, o equivalente a, aproximadamente, 1,5% de toda a 

eletricidade consumida pelo país no período. 

 Se a tendência é de ampliar ainda mais a quantidade e o uso 

de Data Centers, crescente também é a demanda por energia para que 

seja viabilizado o funcionamento desses setores, como aponta o vice-

presidente sênior de Inovação de uma grande empresa americana na 

área de UPS, Neil Rasmussen [08]: 

A eficiência elétrica dos Data centers raramente é 

planejado ou gerenciado. O resultado lamentável é que a maioria 

dos centros de dados desperdiça quantidades substanciais de 

energia elétrica. Hoje é tão possível quanto prudente planejar, 

medir e melhorar a eficiência dos Data Centers. Além de reduzir o 

consumo elétrico, melhorias de eficiência podem ganhar maior 

densidade de usuários de TI com maior densidade de potência e 

a possibilidade de instalar mais equipamentos de TI em uma 

determinada instalação 

 Ainda segundo Rasmussen, em dez anos, os gastos totais 

para manter a infraestrutura física de rede crítica (network-critical 

physical infrastructure ou NCPI) de um Data Center pode alcançar cifras 

de US$ 80.000 a US$ 150.000, por gabinete (rack). Desses valores, a 

energia é responsável por cerca de 20% e a maior parte dessa energia é 

dissipado na forma de calor, desperdício que, na maioria dos casos, 

pode ser evitado se adotadas as ferramentas corretas.  

 “O controle da eficiência deve ser tido como prioridade, tanto 

para os Data Centers antigos quanto para os novos”, ressalta 
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Rasmussen, lembrando que, no geral, até 50% dos gastos de energia de 

um Data Center são decorrentes da carga de TI. O restante da energia é 

dedicado à infraestrutura física, incluindo iluminação, e equipamentos de 

suporte de TI (como UPS, PDUs e cabeamento), entre outros, como 

mostra o gráfico: 

 

  

Fonte: American Power Conversion (APC) White Paper #3 - Calculating Total 

Power Requirements for Data Centers (2004) 

Figura 4 - Detalhamento do consumo do DC   

Considerando os processos necessários para seu funcionamento 

e somando todos Data Centers existentes, a eletricidade consumida 

anualmente por esse segmento fica em torno 40.000.000.000 kWh. 

Convertendo essa estimativa em cifras e adaptando-a para a realidade 

de Pernambuco, onde o custo do kWh para a indústria e comércio – 

acrescido do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços (ICMS) – é de R$ 0,48736, esse número toma proporções 

ainda maiores.   
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2.3 QUESTÕES CRUCIAIS PARA UM DATA CENTER VERDE 

2.3.1 Eficiência energética 

 Antes de se pensar em aumentar a eficiência energética de um 

Data Center, é preciso conhecer exatamente qual o circuito que a 

energia percorre no espaço. Como aponta o relatório “Implementing an 

IT energy management plan for real savings”, da IBM (2009, p.4), a 

questão vai além de saber o quanto de energia elétrica é consumida: 

Muitas empresas sabem o quanto da energia total é 
utilizado pelo seu Data Center, como sempre, sem saber onde o 
gasto energético está acontecendo é quase impossível construir 
um plano para resolver as áreas de ineficiência 

 A crescente demanda de energia e o alto custo que ela 

representa para os centros de processamento de dados (CPD) tornaram 

indispensáveis os trabalhos em gestão ambiental e energética nas 

empresas [32]. Maximizar a conversão da energia na capacidade de 

computação é o grande desafio dos stakeholders para melhorar os 

resultados desta equação: 

 

Fonte: Green Grid white paper #6: Data Center Power Efficiency Metrics: PUE 

And DCIE (2008) 

Figura 5 - Fórmula PUE – 2008 

 A partir dessa fórmula estabelecida por Belady [24] pelo Green 

Grid [09], é possível calcular a real eficiência do DC, fazendo 

comparações sobre consumo de energia e criar benchmarks para 

acompanhar o consumo de energia ao longo do tempo. Por exemplo: se 

o PUE de um CPD é 2,3, isso indica que a central demanda 2,3 vezes 

mais energia do que o necessário para alimentar os equipamentos de TI, 

ou seja, para cada 1 kW demandado pela carga de TI, o Data Center 

demanda uma carga total de 2,3 kW. A partir desse exemplo, calcula-se 
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que a eficiência do data center (DCIE – Datacenter Infraestructure 

Efficiency) é de quase 43,5%. Segundo o Green Grid, o ideal é que o 

coeficiente PUE esteja entre 1,8 e 2.   

 Levando-se em consideração a definição de eficiência como a 

relação entre a energia fornecida a um sistema e o trabalho desenvolvido 

por ele, percebemos que, em um Data Center comum, esse fator é 

pouco considerado. 

 

Figura 6 - Fluxo de energia em um Data Center 2N convencional  [30]  

Nesse gráfico da APC, representando um DC com eficiência de 

30%, percebe-se que há um grande gasto de energia em outros 

processos que não são de TI. Toda energia elétrica envolvida no 

processo acaba sendo revertida em calor, por isso, a chave para 

aumentar o DCE não depende apenas de aperfeiçoar os recursos de TI, 

mas também de minimizar o consumo de equipamentos que convertem e 

adaptam energia, e de reduzir os gastos com refrigeração. 

2.3.2 Servidores tipo BLADE  

  

 Garantindo otimização do espaço físico no CPD, os servidores 

tipo BLADE, além do tamanho, contam também com outra vantagem em 

relação aos gabinetes (racks) convencionais, que é a sua maior 
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densidade. Utilizando unidades de comutação e energia compartilhadas, 

os servidores BLADE se ajustam de forma compacta no chassi. 

 

 

 

      Fonte: Sun Microsystems, Inc: Sun Blade 8000 and 8000 P [15] 

Figura 7 - Exemplos de chassi de servidor tipo Blade fabricados pela SUN 

 Cada um dos slots mostrados na figura comporta uma lâmina 

(BLADE), onde estão processador, memória, controlador de rede e 

armazenamento reunidos em uma só placa. Esse formato possibilita que 

cada lâmina opere de forma independente do restante, permitindo o 

compartilhamento de vários sistemas operacionais simultaneamente, 

além de possibilitar a virtualização deles que é o principal ponto de 

interesse quando se objetiva um uso mais Verde dos servidores. 
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Figura 8 - Exemplo de servidor BLADE, modelo BladeCenter HS20 – 2007 [31] 

 

   Se no princípio os servidores BLADES tinham poder de 

processamento menor do que os modelos rack, a difusão de 

processadores multicore tem contribuído significativamente para elevar a 

performance dos servidores BLADE, que se aproximam ou, em alguns 

casos, superam os níveis encontrados em servidores para rack, 

tradicionalmente mais poderosos. 

 O padrão BLADE também ganha dos racks em eficiência 

computacional, redução dos gastos com cabeamento, valor dos custos 

de infraestrutura de redes de TI, elétrica e refrigeração e ainda tem a 

flexibilidade no remanejamento de recursos de memória e processador 

entre as lâminas (BLADES).  

 Por outro lado, esse tipo de servidor gera mais calor, criando 

pontos muito quentes no ambiente, como afirmam Neil Rasmussen e 

Victor Avelar [10]:   

Equipamentos de alta densidade como servidores blade, 
servidor 1U, e servidores multi-core high-end oferecem mais 
computação por watt em comparação a servidor de geração 
anterior. 
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 Ainda assim, no comparativo entre os dois modelos, o formato 

BLADE apresenta, na prática, redução do consumo de energia direta e 

indireta, tanto a utilizada por cada servidor, quanto pelos sistemas de 

refrigeração do ambiente. De acordo com Peter Hannaford [22], é 

necessário ficar atento a algumas especificidades do modelo: 

 

A instalação da mais recente tecnologia de servidores 

Blade, proporciona muitos benefícios. No entanto, esses 

servidores - se implantado como forma compacta como a sua 

dimensão permite - consomem duas a cinco vezes a energia por 

rack de servidores tradicionais e geram a saída de calor que pode 

facilmente causar desligamento térmico se as estratégias de 

refrigeração ativa não são empregadas. Para evitar falhas 

definitivas de equipamento, inexplicáveis redução de 

desempenho, e redução de vida útil do equipamento, torna-se 

extremamente importante implementar um regime regular de 

“health check” para garantir que o equipamento de refrigeração 

está em funcionamento dentro dos valores da capacidade, 

eficiência e redundância. 

 

 Mesmo com um número maior de cuidados exigidos e custos 

de aquisição ainda mais elevados do que os rack, os modelos BLADE 

tendem a se popularizar e a diminuir de preço, sobretudo devido à 

concorrência entre os grandes fabricantes como Dell, IBM, HP e Sun 

Microsystems.  

 O artigo “BLADE Plataforms and Network Convergence”, da 

Blade.org, relata que a IDC estima que, até 2010, um em cada quatro 

servidores vendidos seja do tipo Blade.   

2.3.3 Virtualização 

 Um modelo que ganha cada vez mais adeptos, a Virtualização 

[16] possibilita melhor aproveitamento da capacidade de processamento 

e evita a subutilização das máquinas, já que permite que um servidor 

físico seja “multiplicado” em vários virtuais. Então, de acordo com a 
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demanda por processamento, o poder de processamento pode ser 

deslocado de uma aplicação para outra, resultando na otimização dos 

recursos físicos, que passam a ser compartilhados.  

 Dessa forma, o gestor de TI passa a visualizar toda a 

capacidade de processamento disponível no Data Center e não apenas 

o que cada servidor dispõe [33]. Esse melhor aproveitamento também 

traz ganhos na conta de energia. Para Suzanne Niles [11], “o consumo 

de energia sempre será melhor após a virtualização”, já que o recurso 

possibilita menor redundância no consumo de carga de TI. Aliada a 

outras iniciativas, a virtualização pode resultar em ainda mais ganhos: 

 

Fonte: American Power Conversion (APC) white paper #118 - Virtualization: 

Optimized Power and Cooling to Maximize Benefits (2008) 

 Figura 9 - Estudo de caso sobre economia no consumo de energia 

O Estudo de caso acima feito pela American Power Conversion, 

mostra a economia no consumo de energia a partir da adoção da 

virtualização, aliada ou não, de melhorias energética e de refrigeração 

(preço por kWh de US$ 0,12) – 2008 

Além da redução de gastos com consumo elétrico, a virtualização 

pode aumentar consideravelmente o desempenho dos processos 

computacionais no Data Center. Utilizando essa estratégia, muitas 

empresas têm conseguido substituir um grande número de servidores 

subutilizados por um número bem menor de sistemas mais poderosos. 
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Assim, reduzem-se também os gastos com aquisição de hardware e 

refrigeração, além de se obter significativa redução dos impactos 

ambientais provocados pela produção, como uma menor emissão 

dióxido de gás carbônico (CO2).  

 O White Paper # 2 da Blade.org (2007, p.4) destaca as 

vantagens do modelo:   

Em um ambiente virtualizado, é possível executar várias 
cópias da mesma ou de diferentes sistemas operacionais no 
mesmo servidor ao mesmo tempo. Isto significa que um sistema 
operacional é como qualquer outra aplicação de software. Se ele 
falhar, as aplicações que utilizem aquele sistema operacional 
pode mudar para outra cópia do sistema operacional que a cópia 
reiniciou. Da mesma forma, várias máquinas virtuais podem 
coexistir no mesmo hardware, dando ao gerente do Data Center a 
capacidade de rápida e fácil instalação, reinicialização, 
reconfiguração destas máquinas "virtuais" tão rapidamente quanto 
qualquer outra aplicação de software. Ao executar versões 
diferentes do sistema operacional ao mesmo tempo, os gerentes 
de TI podem apoiar aplicações do legado de software dentro do 
ambiente de implementações de hardware atual e 
presumivelmente mais poderoso. Para o gerenciamento do 
sistema, para desenvolvimento de aplicativos, para suporte do 
ambiente legado, a virtualização oferece vantagens que não 
podem ser combinados mesmo com a instalação de vários 
sistemas de hardware. 

 

 Outro ponto que o documento da Blade.org ressalta é que a 

virtualização possibilita ao servidor compartilhar seus recursos entre 

vários usuários de forma exclusiva e independente. Por isso, se a 

aplicação de um usuário entrar em falha (crash), nenhum dos outros será 

afetado.  

 Esse recurso, destaca o white paper, também facilita o 

desenvolvimento de novos softwares, uma vez que possibilita testar 

aplicações de forma isolada e segura, sem comprometer o desempenho 

de todo o conjunto, pois as aplicações não ficam restritas a um único 

computador, ao mesmo tempo em que os usuários não percebem que 

estão compartilhando recursos. 

 A redução do espaço físico dedicado a servidores também é 

outro aspecto a ser considerado. A partir do momento em que se pode 

ter, na prática, o equivalente a vários servidores rodando em um único 



 

24 

servidor físico, a virtualização do número de máquinas necessárias para 

atender as necessidades do Data Center diminui. 

 Exemplo: se um CPD tem 300 servidores físicos e passa por 

reestruturação para um modelo de virtualização de 20:1, serão 

necessários apenas 15 servidores físicos, cada um rodando 20 

servidores virtuais, para alcançar a mesma performance. Essa redução 

drástica na quantidade de equipamento faz enorme diferença, sobretudo 

para empresas que necessitam expandir sua capacidade de 

processamento, mas não dispõem de espaço físico para isso.  A redu-

ção do número de servidores representa, ainda, economia de fiação 

elétrica, de número de tomadas elétricas e de placas e cabeamento de 

rede.  

De qualquer forma, não existe relação rígida entre a taxa de 

virtualização e a economia de espaço físico. Porém, quanto melhor a 

taxa de virtualização, maiores são os ganhos em espaço físico. 

2.3.4 Desenho Inteligente e seu Papel na Climatização 

  Além de equipamentos e soluções de eficientização, outro 

aspecto decisivo para a formulação de um CPD verde é o seu layout. A 

maneira como o Data Center é projetado interfere diretamente em 

questões como consumo de energia e vida útil das máquinas.  

 Dennis Bouley e Tom Brey indicam [12] dizem que “o layout 

tem um grande impacto sobre a eficácia do sistema de distribuição de 

resfriamento. Isto é especialmente verdadeiro para as tradicionais 

técnicas de resfriamento. Para uma determinada carga de TI, a 

disposição de equipamento pode reduzir o consumo de energia elétrica 

do Data Center, afetando significativamente a eficiência do sistema de ar 

condicionado” . Um exemplo de como uma organização equivocada dos 

servidores pode resultar em desperdício de energia: 
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Fonte: Green Grid white paper #21: Fundamentals of data center power and 

cooling efficiency zones (2009) 

Figura 10 - A má orientação dos racks pode gerar pontos de calor – 2009   

 

 Já que a maioria dos equipamentos de TI retira ar frio a partir 

de sua frente e expelem ar quente na sua traseira, é comum que, nos 

CPD, os servidores sejam dispostos em fileiras paralelas, para que os 

fluxos de entrada e saída de ar sigam a mesma direção. Porém, de 

acordo com a figura 9, essa organização pode não ser a solução 

adequada. Ainda segundo Dennis Bouley:    

 

[…] Se várias linhas paralelas de racks são criados na 
mesma orientação, um problema de eficiência significativo surge: 
o ar quente da primeira linha ser aspirado para o consumo de ar 
frio da segunda fileira de racks. A cada linha a temperatura do ar 
fica mais quente. 

 

 Quando o ar quente que sai dos servidores se mistura com o 

ar frio que vem do ar condicionado, surge uma demanda extra para o ar 

condicionado e, conseqüentemente, mais energia será gasta para 

compensar essa variação de temperatura, surgindo um ciclo vicioso de 

ineficiência energética [. A saída para essa questão, sugerem Bouley e 

Brey, seria dispor as colunas de racks de forma que os servidores fiquem 

uns de frente para os outros e suas  traseiras também, separando 

corredores de ar quente e corredores de ar frio:  
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Fonte: Green Grid white paper #21: Fundamentals of data center power and 

cooling efficiency zones (2009) 

Figura 11 - Exemplo de organização para corredores de ar quente e corredores 

de ar frio    

2.3.4.1 Refrigeração eficiente 

 Responsáveis por parcela considerável do consumo de 

energia nos CPD, os sistemas de ar condicionado ganham ainda mais 

importância no planejamento energético à medida que os servidores têm 

se tornado mais potentes e exigido maior complexidade de climatização, 

que deve prover aquecimento, resfriamento, umidificação e 

desumidificação, a depender da área da edificação. 

 Dada a sua importância, o sistema, que inclui mecanismos de 

refrigeração, unidades de tratamento do ar e de distribuição de ar 

condicionado, deve estar ligado aos geradores de energia de 

emergência do CPD.  

 Uma saída para a eficiência do sistema é a utilização de 

sensores de medição da temperatura do ar que façam um 

acompanhamento em tempo real para ajustar as configurações do ar 

condicionado, de forma a atender as demandas de climatização sem 

excessos.  
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2.3.5 No-breaks eficientes 

 Por seu papel essencial no sistema ininterrupto de energia 

(UPS) do Data Center, o no-break deve ter um fornecimento de carga 

seguro e eficiente para atender a demanda de eletricidade para todos os 

equipamentos essenciais, como servidores, dispositivos de segurança, e 

prevenção e controle de incêndio. Para garantir sustentabilidade desse 

sistema, deve-se escolher equipamentos com menor consumo de 

energia e menos necessidade de refrigeração. Esses dois pontos 

reduzem os gastos com eletricidade e estendem a vida útil dos 

componentes do no-break. 

 Modelos mais novos no-breaks seguem também a norma 

internacional RoHS (Restriction of Hazardous Substances), que restringe 

o uso de substâncias nocivas ao meio ambiente, como chumbo, 

mercúrio, cádmio e cromo hexavalente. 

2.3.6 Combate a incêndios  

 A existência de um bom sistema de prevenção de incêndio é 

crucial em Data Centers. Por funcionarem retirando o oxigênio do 

ambiente e eliminado gases com CO2, os servidores tornam os CPD  

áreas com maior risco de incêndio e combustão de equipamentos  por 

isso, torna-se necessário um sistema de acompanhamento 24x7x365, 

com sensores de monitoramento iônico do ar, detectores de fumaça e 

incêndio, entre outros equipamentos. 

 Uma das soluções mais consagradas de combate a incêndios 

é o sistema à gás FM-200, abaixo do piso elevado, combinado a 

chuveiros automáticos de pré-ação (com tubulação seca), acima do piso 

elevado. Hoje, porém, algumas empresas começam a adotar o combate 

com gás Novec, que se apresenta mais vantajoso em relação ao FM-200 

em alguns aspectos como:  
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 Tempo na 

atmosfera 

Contribui para o 

aquecimento global 

Concentração 

de trabalho 

Novec Cinco dias Não 4% 

FM-200 Até 33 anos Sim 7% 

 

Fonte: Ifortix Infraestrutura e segurança física para TI  [13] 

Tabela 2 - Comparativo entre o gás DuPont FM-200 e o 3M Novec 

  

 Conectado aos equipamentos de detecção, o sistema é 

acionado em qualquer indício de focos de incêndio, espalhando o gás 

por toda a área em risco. Outra vantagem do Novec, além de ser pouco 

ofensivo ao meio ambiente, é que sua ação não deixa resíduos que 

danifiquem máquinas mais sensíveis ou que exijam, posteriormente, 

muitos gastos em limpeza dos equipamentos. 

 Uma solução alternativa de combate e prevenção a incêndios 

é desenvolvida por uma empresa alemã onde o mecanismo foi batizado 

de OxyReduct, que é um compressor elétrico que retira parte do oxigênio 

do ar e  substitui por nitrogênio.  

 De acordo com o site da empresa o ar bombeado é composto 

de 78% de nitrogênio, 1% de outros gases e 21% de oxigênio. Com a 

redução deste último, torna-se bem mais difícil haver combustão, que 

necessita de oxigênio para ocorrer. O dispositivo utiliza tanques de 50 

litros de hidrogênio que expelem o ar com menos oxigênio. A partir de 

um condensador, o vapor de água é retirado antes que o ar seja enviado 

para as diversas áreas do CPD. 

 

2.4 OUTRAS APOSTAS VERDES 

2.4.1 Reutilização do calor 

 Além dos investimentos como servidores Blade, refrigeração 

inteligente e virtualização, outra saída encontrada pelos gestores para 
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obter uma produção mais limpa é aproveitar o calor dissipado pelas 

máquinas dos CPD. A Intel, por exemplo, criou, em 2008, um sistema de 

reutilização desse calor para o aquecimento de outras áreas de seu 

centro de desenvolvimento em Israel.  

 Em lugar de adotar o modelo de refrigeração à base de água, 

o sistema dispõe de dispositivos para recuperar o calor, que é utilizado 

para aquecer as dependências do centro ou para esquentar a água 

usada nos banheiros e na cozinha. A adoção desse sistema possibilitou 

uma economia anual de, aproximadamente, US$ 235 mil e o retorno dos 

investimentos em 19 meses.  

2.4.2 Energia solar 

 A empresa Intel testou, no início de 2009, um projeto piloto de 

uso de energia solar para alimentar um Data Center localizado no Novo 

México. Por meio de 64 painéis solares com potencial para gerar 10 KW 

de energia, a energia elétrica é conduzida por cabos de eletricidade até 

os servidores da empresa. Apesar de esse montante de watts ser 

insuficiente para o funcionamento pleno de um Data Center, a energia 

solar mostra importante potencial para os centros de processamento de 

dados, por conta da  relação direta entre calor e consumo de energia em 

centros de servidores. 

 Como os painéis produzem mais eletricidade nos dias em que 

o calor do Sol está mais intenso, eles ajudam a equilibrar o aumento da 

demanda por energia para os sistemas de resfriamento que esses 

períodos exigem, já que a temperatura se eleva. E, nos dias frios, 

quando o Sol está mais fraco, a demanda por refrigeração cai 

bruscamente, não representando problema o fato de menos energia 

elétrica ser gerada pelos painéis.   

 A proposta da Intel é aperfeiçoar o uso desse processo limpo 

e, no futuro, aplicá-lo em grande escala, o que também faria o custo dos 

equipamentos de captação de energia solar cair. A empresa atualmente 
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investe em pesquisa para aumentar a eficiência dos painéis e baratear 

seus custos.  

2.4.3 Eliminação de discos locais 

 Se por um lado a maioria dos processadores pode operar bem 

em temperaturas de até 67ºC, outros componentes do servidor podem 

exigir maior resfriamento, a fim de evitar que as máquinas trabalhem no 

seu limite temperatura. Os discos internos dos servidores, por exemplo, 

possuem limite mais restrito de temperatura, variando, normalmente, de 

5°C até 55°C.  

 Para evitar que grandes gastos com resfriamento em todas as 

áreas do Data Center, onde se encontram instalados servidores, uma 

opção é utilizar servidores sem discos locais, o que demanda menor 

refrigeração. A solução para o início do sistema seria uma conexão 

iSCSI ou Fiber Channel de um storage externo. 

 Manter o storage isolado em uma sala cofre com maior 

capacidade de refrigeração, dedicada somente a este fim, é uma 

alternativa mais barata do que sistemas de ar-condicionado mais 

potentes para atender a todos os servidores.     

 Outra opção atraente é o uso de SSDs nos servidores, em 

lugar dos discos convencionais. Com capacidade superior de 

temperatura de operação (até 70ºC, semelhante aos processadores), 

demandam menos refrigeração, além de consumirem 90% menos 

energia elétrica que os discos. 

2.4.4 Créditos de carbono 

 A energia consumida no Data Center é a maior responsável 

pela emissão de CO2 na área de tecnologia. Considerado um dos 

maiores causadores do efeito estufa, o gás é resultado direito dos 

processos envolvidos na geração de eletricidade para os CPD.   

 Reduzir o consumo de energia e, conseqüentemente, a 

quantidade de gases do efeito estufa produzido pelos Data Centers, 
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pode, além de poluir menos ao meio ambiente,  tornar-se rentável para 

empresas, graças ao crescente mercado de créditos de carbono, que 

pode onerar empresas poluentes e garantir isenções às companhias 

ecologicamente responsáveis, dependendo da regulamentação das 

agências de proteção ambiental de cada país. 

 O método, criado a partir do Protocolo de Quioto, acordo da 

ONU, obriga que, até 2012, os países mais industrializados do mundo  

reduzam a emissão de gases que causam o efeito estufa em 5,8%, em 

relação aos níveis de 1990. A proposta possibilita que a redução seja 

feita a partir da diminuição no consumo de energia ou com a 

compensação das emissões a partir do plantio de árvores, que, na teoria, 

poderiam absorver o carbono excedente produzido. Os projetos de 

redução de emissão de gases criados pelas empresas nesse sentido 

precisam ser aprovados pelo chamado Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL), do Protocolo de Quioto. A partir daí, créditos são emitidos 

para as empresas menos poluentes e podem ser negociados em bolsas 

de mercadorias.  

 

2.5 PERSPECTIVAS DE UM FUTURO MAIS LIMPO 

2.5.1 Produção limpa é tendência na TI 

 A busca por formas de produção mais sustentáveis e 

ecologicamente corretas é prática seguida hoje por muitas empresas, e 

as corporações da área de tecnologia parecem estar assimilando o 

conceito mais rápido e intensivamente. Os grandes investimentos que 

têm sido feitos nessa área mostram que a TI Verde está longe de ser 

algo passageiro, mas sim, uma política a ser seguida indefinidamente.  

 A tecnologia da informação se mostra na vanguarda desse 

movimento. O Green Rankings, pesquisa divulgada pela revista 

Newsweek, em setembro de 2009, aponta que quatro das cinco 

empresas mais ecologicamente corretas dos Estados Unidos são da 
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área de tecnologia. Liderando a lista das mais de 500 organizações 

avaliadas, está a Hewlett-Packard (HP), seguida da Dell (2ª), Intel (4ª) e 

IBM (5ª). 

 Além dessas quatro, no ranking da pesquisa ainda constam 

outras 49 empresas de tecnologia, de um total de 500 companhias 

avaliadas. Dentre outros  destaques estão a Applied Materials (9ª), Cisco 

Systems (12ª), Sun Microsystems (14ª), Sprint Nextel (15ª) e Adobe 

Systems (16ª). 

 O levantamento da Newsweek, realizado em parceria com os 

órgãos de pesquisa ambiental, KLD Research & Analytics, Trucost e 

CorporateRegister.com , levou em consideração critérios como: 

desempenho ambiental real, políticas ambientais e reputação. 

2.5.2 Apostas para o futuro  

 A International Data Security (IDS), empresa americana de 

storage, desenvolve atualmente projeto chamado de floating Data 

Center. A ideia consiste em colocar em alto mar centros de 

processamento de dados instalados em navios equipados com hélices 

aéreas para captar ventos marítimos e transformá-los em energia 

elétrica, além de um sistema de bóias preparado para transformar o 

movimento das ondas do oceano em energia. Pretende-se também 

utilizar a água do mar para circular em meio aos servidores, contribuindo 

para refrigerar os equipamentos [20]. 

 

Figura 12 - Projeto floating Data Center da IDS 
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 O modelo de embarcação ainda conta com dispositivos 

secundários de fornecimento de energia, para o caso de ausência de 

ventos ou de movimento das ondas por vários dias, e outras situações 

que possam interromper o funcionamento dos servidores.  

 O Google, um dos maiores armazenadores de dados do 

mundo, também desenvolve projeto semelhante. No início de 2008, a 

companhia registrou no Trademark Office, órgão responsável por 

patentes nos Estados Unidos, seu projeto de criação de centros de 

processamento de dados em alto mar, o que pode representar não só 

uma busca por opções de energia mais limpa como também mais uma 

alternativa de área física para seus Data Centers, sobretudo por conta da 

constante expansão deles.  
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Data Center em Suape - PE 
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3. O ESTALEIRO   

O Estaleiro Atlântico Sul, estrategicamente, será um 

empreendimento com características singulares no Brasil, tendo como 

um de seus macro-objetivos se tornar um marco referencial no 

hemisfério Sul, com infraestrutura e know-how compatíveis à 

participação competitiva no mercado nacional e internacional de 

construção de embarcações de grande porte (shipbuilding) e plataformas 

offshore. Objetivamente, o empreendimento visa atender a segmentos 

emergentes desse mercado de serviços com destaque para: 

 Fabricação de embarcações comerciais (shipbuilding), 

acima de 50 AB (Arqueação Bruta);  

 Fabricação de plataformas e demais estruturas offshore: 

produção e comercialização de estruturas flutuantes e 

conversões voltadas ao segmento offshore;  

 Estruturas flutuantes relacionadas à exploração de campos 

de petróleo em águas profundas; 

 Serviços de apoio, reparo, manutenção e modernização de 

embarcações, plataformas e demais estruturas flutuantes. 

Um dos aspectos determinantes para a expansão da indústria da 

construção naval no Brasil nos próximos anos está diretamente 

associado à capacidade nacional de produzir plataformas offshore para a 

exploração de petróleo e de gás, assim como construir embarcações 

para atender à demanda de empresas desse setor.  

O empreendimento é ambicioso não somente em sua estratégia 

de colocação nesse mercado, como também está alinhado às mais 

modernas estratégias de crescimento e de desenvolvimento de um 

ambiente sustentável, aliando conceitos de redução de geração de 

resíduos, produção mais limpa e responsabilidade socioambiental.  
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3.1 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

O Estaleiro Atlântico Sul operará em uma área total de 780.000 

m2, na Ilha de Tatuoca, localizada à margem direita do rio homônimo 

(baia de SUAPE). Inserido na Zona Industrial Portuária de Suape (ZIP), 

situada nos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, estado de 

Pernambuco, entre as coordenadas geográficas de 8º 22"00' de latitude 

Sul, e 34º 57" 30' a 35º 00" 00' de longitude WGr.  

Na Figura abaixo, é apresentada a localização do estaleiro em 

relação à Baía de SUAPE. 

 

 

Fonte: Multiconsultoria (2004). 

Figura 13 - Localização do EAS.  

 



 

37 

3.2 O PROJETO 

Um dos maiores diferenciais de um bom projeto está na 

adaptabilidade e modularidade. Investigarei pontos que permitirão aos 

leitores questionar e analisar projetos customizados com uma visão 

Verde de Data Center em empresas de todos os portes.  

Com essa premissa, foi desenvolvido um projeto com 

características próprias cuja instalação pode ser executada de forma 

integral ou escalonável, sempre destacando opções de menor impacto 

ambiental. 

Os componentes básicos de um CPD, divididos segundo algumas 

das principais as empresas especializadas em construção de Data 

Center encontram-se descritos a seguir. 

Fonte Ifortix [13] 

Figura 14 - Diagrama de Infraestrutura de Data Center 

Lista dos componentes apresentados na figura anterior: 

(01)  Sistema de Gerenciamento de Cabos elétricos e Telecomu-

nicações. 

É um sistema de eletrocalhas para acomodação do cabeamento 

de comunicação e de rede elétrica abaixo do piso elevado ou acima do 

forro conforme a necessidade, objetivando garantir uma malha de 

distribuição padronizada e otimizada de todos os cabos. 



 

38 

Deve-se dar uma atenção especial para que o sistema de 

eletrocalhas não conflite com o sistema de refrigeração obstruindo o 

fluxo de ar podendo causar uma diminuição na eficiência do sistema e 

conseqüentemente gerar desperdício de eletricidade.   

(02) Piso Elevado de alta resistência. 

As empresas de montagem de Data Center definem o piso 

elevado como um "Sistema composto de estrutura de sustentação e 

placas de piso em aço com recheio de concreto leve de alta resistência e 

incombustível, projetado e instalado de forma a assegurar a durabilidade, 

a estabilidade e a segurança requeridas para ambientes críticos" [29].  

O principal é que, ao se adquirir tal piso, deve-se levar em conta 

que já existem empresas nacionais associadas ao GBC - Green Building 

Council Brasil (www.gbcbrasil.org.br), que usam polipropileno 

proveniente de plástico descartado na produção de piso elevado externo 

ao DC. Não se usa internamente devido ao PVC liberar gases tóxicos em 

caso de incêndio. 

(03) e (05) Sistema de Detecção e Combate de Incêndio. 

De forma resumida temos que o combate à incêndio com gás 

inerte/limpo se dá através de um sistema automático que permite a 

atuação rápida e eficiente do agente extintor, O gás deverá ser um 

agente extintor que não deixe resíduos, que não seja tóxico, nem 

provoque choque térmico ou condensação de umidade significativa nos 

equipamentos.  

 Não deixar resíduos e não ser tóxico são os maiores desafios 

encontrados quando não se quer agredir o meio ambiente. Ainda se usa, 

em muitos Data Centers, o antigo gás Halon 1301, que foi seriamente 

criticado por prejudicar a camada de ozônio, mas felizmente muitos 

outros já o substituíram pelo gás DuPont™ FM-200 que é bem menos 

agressor ao meio ambiente. 
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 Figura 15 - Cilindro com gás DuPont™ FM-200 

(04) e (08) Controles de Acesso. 

Permite o controle e acesso de usuários às áreas protegidas do 

Data Center.  

(06) Sistema de Blindagem 

Para se conseguir uma "blindagem" do Data Center, são utilizados 

produtos que, em caso de incêndio, expandem-se para bloquear 

quaisquer passagens deixadas por materiais inflamáveis. Cabos elétricos 

e cabos de dados podem se tornar caminho do Fogo de um 

compartimento para outro, e o sistema de blindagem, impedindo essa 

passagem, assegura a correta ação do sistema de combate a incêndio.  

 

Fonte IBM [18] 

Figura 16 - Sistema de Blindagem nos cabos  

 (07) Porta Corta Fogo. 
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Porta de segurança resistente a arrombamentos, com 

características corta-fogo.  

(10) Sistema Construtivo. 

Deve-se criar uma estrutura constituída por painéis modulares à 

prova de fogo, de água e de fumaça, com alto isolamento térmico e, se 

possível, projetada para futuras ampliações que possam ser executadas 

com o mínimo impacto na operação do Data Center. 

(11) Sistema Ininterrupto de Energia. 

A função básica do sistema de energia ininterrupta (UPS) é a de 

garantir o fornecimento de energia em caso de queda da alimentação 

elétrica. As baterias devem ter capacidade de suportar o suprimento de 

energia dos equipamentos essenciais até o restabelecimento da energia 

oriunda da concessionária ou do grupo gerador. Um sistema UPS 

modular bem projetado com foco Verde deve ser um dos objetivos na 

construção do Data Center. Mais adiante retornaremos a esse 

importante item de um projeto de Data Center.   

(12) Sistema de Iluminação. 

Luminárias fluorescentes adequadas ao ambiente de TI devem ser  

projetadas num nível de iluminação mínimo, seguindo a NBR 5413. 

(13) Gabinetes (Rack) de Servidores e Telecomunicações. 

Os armários de telecomunicações, simplesmente chamados de 

racks, permitem-nos um melhor arranjo dos patch panels e de todo 

cabeamento associado aos servidores e ativos de rede, como os 

switches. 

Devido a alta dissipação térmica dos servidores, inclusive os que 

utilizam tecnologia BLADE, é necessário que os Racks possuam portas 

perfuradas e que estejam dispostos em fileiras que permitam a definição 

de alas frias e alas quentes para otimizar o sistema de refrigeração e, 

conseqüentemente, melhorar a eficiência do sistema elétrico, que é 

ponto importante no projeto de um Data Center Verde. 
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(14) e (17) Quadros de Distribuição e Transferência de Cargas. 

Os quadros elétricos devem ser projetados de forma a atender as 

cargas instaladas associadas ao sistema UPS, e ao de geradores do 

Data Center, gerenciando e transferindo as cargas elétricas conforme a 

necessidade. 

 (15) Sistema de Detecção Precoce de Incêndio. 

A detecção precoce é um mecanismo importante para um sistema 

eficiente de combate a incêndio cujo objetivo é salvar vidas e 

propriedades em diferentes tipos de ambiente. Mais sobre esse ponto 

pode ser encontrado na NBR 9441, NFPA 2001, e na NBR 11836 

(16) Câmeras e Sistemas de Monitoramento. 

Pode-se ter modernos sistemas integrados de monitoramento com 

alertas usando e-mail e serviços WEB, câmeras com detecção de 

movimento, sensores de abertura de portas, umidade, temperatura, 

inundação, fluxo de ar e falta de energia.  

(18) Sistemas de Climatização. 

Como no caso dos No-Breaks, existe aqui outro grande potencial 

para o enfoque Verde, desta vez, aplicada no uso da tecnologia de 

condicionamento de ar de precisão. 

O condicionamento de ar de precisão consiste basicamente, num 

sistema normalmente redundante de equipamentos de resfriamento de 

alto desempenho e grande controle de qualidade do ar, com operação 

gerenciada através de controlador eletrônico. 

3.3 INFORMAÇÕES GERAIS 

A infraestrutura para abrigar a nova Sala Segura será construída 

em área interna localizada no andar Térreo do edifício Central do 

Estaleiro. 
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Figura 17 - Planta baixa do térreo com destaque ao DC 

O conceito de Sala Segura requer que o ambiente tecnológico 

seja seguro e confiável, capaz de suportar os sistemas atuais e sua 

evolução, dando garantias à integridade de seus ativos, de suas 

informações e atendendo os diversos SLA’s ( acordo de nível de serviço 

) de operação internamente acordados. A infraestrutura deverá garantir a 

alta disponibilidade necessária à operação dos sistemas, reduzindo 

assim os riscos operacionais. 
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Figura 18 - Planta da Sala segura 

3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O fornecimento das instalações elétricas contemplará o 

fornecimento e a instalação dos elementos que compõem o sistema de 

energia de baixa tensão a partir dos transformadores de 750KVA, 

13,8/0,22/0,127kV existentes.   Esses transformadores alimentarão todas 



 

44 

as instalações destinadas à nova Sala Segura e serão compostas por 

Quadros QTA, Quadros Gerais, Quadros de Distribuição para Circuitos 

Terminais, os materiais de infraestrutura (eletrocalhas, eletrodutos, 

caixas, suportes, etc), os cabos de potência e de controle, entre outros.  

3.4.1.1 Considerações gerais 

O projeto foi elaborado com base nas normas técnicas aplicáveis 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e, quando da 

omissão desta, nas normas técnicas de entidades internacionais. 

O novo sistema de energia contará com 3 fontes de alimentação, 

sendo: 

 Fonte normal: Fonte de energia constituída pela rede da 
concessionária local de energia elétrica; 

 Fonte de emergência: Fonte de energia constituída por grupos 
geradores a diesel; 

 Fonte ininterrupta: Fonte de energia constituída por UPS´s. 

3.5 EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS 

O novo Data Center contará com os seguintes equipamentos 

principais: 

a. Energia Normal (Rede):  A Sala Segura e demais subsistemas 
serão alimentadas por 02 (dois) transformadores de serviço 
existentes, potência 750KVA, tensão 13,8/0,22/0,127KV à óleo 
instalados em local próximo; 

b. Energia de Emergência (Grupos Geradores): O sistema de 
emergência será alimentado por 02 (dois) grupos geradores de 
potência 570kVA, 220/127V; 

c. Energia Ininterrupta: O sistema contará com 01 ( um ) UPS´s de 
128 kVA e previsão para instalação de mais 02 (dois) módulos de 
potência em 2011. A potência total instalada final será de 160 
KVA redundante;  

d. Quadro de Distribuição Geral de Emergência: O quadro de 
distribuição geral de emergência (QD1/QD2) receberá 
alimentação dos quadros de transferência automática (QTA) e 
alimentará os sistema de energia ininterrupta e as máquinas do 
sistema de climatização; 

e. Quadros PDUs: Os quadros PDUs, a serem instalados no interior 
da Sala de Produção, serão responsáveis pela alimentação dos 
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equipamentos de TI. Neste quadro, os circuitos parciais deverão 
ser alimentados por disjuntores instalados em bases plug-in, 
permitindo a instalação de novos disjuntores e/ou a substituição 
de outros já existentes, com o quadro energizado, sem riscos de 
desligamentos. 

f. Quadro QDREV: O quadro de automação do ar condicionado será 
responsável pelo revezamento automático entre os aparelhos 
instalados nas Salas de UPS´s. 

3.5.1.1 Operação do sistema 

Em condições normais de operação, o fornecimento de energia ao 

quadro (QD1/QD2) será proveniente da rede da concessionária local 

(fonte normal). 

No caso de falta de energia da concessionária/co-geração, o 

quadro (QD1/QD2) passará a ser alimentado automaticamente pelos 

grupos geradores (fonte de emergência). A transferência de alimentação 

da fonte normal para a fonte de emergência será efetuada por um 

sistema de controle instalado no interior dos QTA´s. 

Durante o intervalo de tempo necessário à entrada em operação 

do grupo gerador, as cargas de TI continuarão recebendo energia dos 

UPS´s, que estarão sendo alimentados pelas baterias. Nesse intervalo 

de tempo, as máquinas do sistema de climatização ficarão fora de 

operação. O quadro será energizado novamente, de forma automática, 

quando  entrar em operação o grupo gerador, o que deve ocorrer em, 

aproximadamente, 30 segundos. 

Sobre o grupo gerador, deve-se estudar a possibilidade de se usar 

um modelo que utiliza como combustível gás natural [28]. No exterior, já 

existe um fabricante norte americano que produz geradores a gás natural 

com certificação do U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 

3.6 EQUIPAMENTO UPS 

O sistema ininterrupto de energia ( UPS ) é comumente  chamado 

de No-Break aqui no Brasil, mas se deve tomar cuidado que existem No-

Breaks dos tipos offline, line-interactive e line-boost  em que se tem uma 
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interrupção de milésimos de segundo até que o inversor entre em ação, 

e o fornecimento seja restaurado usando a carga das baterias. Em Data 

Center usa-se o No-Break do tipo onLine, que podem ser 

verdadeiramente chamado de UPS. 

Aqui usaremos um UPS trifásico de alta eficiência e escalável até 

160KW/160KVA, que permite atender as nossas exigências de 

crescimento. Ele é indicado pelo fabricante para uso em pequenos e 

médios Data Centers ou em áreas individuais de um grande. 

O aspecto Verde que aqui destacamos é que um UPS modular e 

redundante tem qualidades que devem ser levadas em conta num bom 

projeto. 

 

Figura 19 - Symmetra PX 80kW [19] 

Principais qualidades: 
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 Modular permitindo que só se adquira a quantidade de 

baterias necessárias a sua demanda atual, 

racionalizando o uso de um componente nocivo ao meio 

ambiente; 

 Baterias seladas hot-swap com maior rendimento que 

as antigas baterias automotivas e menos nocivas ao 

meio ambiente; 

 Configuração N+1 para fornecer alta disponibilidade por 

meio de redundância, ao possibilitar a configuração com 

um Módulo de Potência a mais do que é necessário 

para suportar a carga conectada. 

A configuração N+1 associada à modularidade é a grande idéia 

para minimizar os danos ao ambiente causados pelos UPS. 

Tradicionalmente se adquiria 2 UPS completos na potência máxima 

desejada quando se queria a redundância, mas, com esses modernos 

equipamentos, adquire-se um único UPS com N módulos de potência no 

poder necessário ao momento ( modularidade ) e ainda um módulo extra 

para servir de redundância para caso um dos módulos utilizados falhe ( 

N+1 ). 

Outro ponto que se deve observar é a associação do UPS ao 

grupo gerador, objetivando a diminuição de baterias. Quando se utilizam 

grupos geradores, não é usual ou necessário especificar UPS com 

grande autonomia, pois é necessário suprir o fornecimento de energia 

somente até o grupo gerador ser acionado automaticamente, e esse 

tempo é  normalmente é inferior a um minuto. 

Atendendo a um apelo de ser verde, está também surgindo no 

mercado um sistema para substituir as baterias dos UPS, usando uma 

tecnologia a base de ar comprimido para gerar energia por poucos 

segundos, tempo suficiente para o gerador entrar em funcionamento. A 

empresa Vycon tem dois modelos com essas características, o modelo 

Flywheels VDC e o VDC-XE, no quais ambos geram energia por 5 

segundos com cargas diferentes.   
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Fonte - Vycon 

Figura 20 - Sistema Verde Flywheels da Vycon 

3.7 SISTEMA DE DETECÇÃO PRECOCE 

O principio de funcionamento do sistema de detecção precoce é 

de operar por meio da monitoração permanente das partículas em 

suspensão no ar, empregando o principio de detecção de partículas em 

suspensão por dispersão de raio laser. Desta forma, este sistema terá 

condições de antecipar a detecção de um princípio de incêndio, 

permitindo a sua prevenção e intervenção antes da ocorrência do 

incêndio propriamente dito. 

3.8 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS 

Os componentes do sistema inteligente de detecção e alarme de 

incêndio deverão ser de última geração, atendendo as normas técnicas 

aplicáveis da ABNT e de organizações internacionais. 

A central de alarmes, responsável pelo controle geral do sistema e 

pela interface de comunicação com o usuário, será modular, adequada 

para aplicação com detectores dos tipos inteligentes, endereçáveis e 

multifuncionais. 

Os alarmes provenientes desta central deverão ser 

disponibilizados via contato seco, para futura sinalização na central de 

alarmes do edifício.  
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Os detectores serão dos tipos inteligentes, endereçáveis, 

multissensores, com tecnologia microprocessada. Cada detector será 

constituído por uma combinação de três sensores: óptico de fumaça,  

térmico, e  iônico de fumaça. 

Os acionadores manuais serão endereçáveis, do tipo “Quebre o 

Vidro”. Atuarão como dispositivos auxiliares do sistema de detecção, ou 

seja, caso o incêndio seja percebido antes da atuação dos detectores, o 

sistema pode ser acionado por meio desses dispositivos, bastando para 

isso quebrar o vidro frontal e apertar o botão.  

As sirenes serão fabricadas em material plástico tipo ABS e ser 

providas de som bitonal, com intensidade de 85 dB a 1 m.  

3.9 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

A sala-segura será provida de sistema automático supressor de 

combustão por inundação com gás FM-200 produzido pela empresa 

DuPont [14]. 

O sistema de supressão automático atuará por inundação 

completa do ambiente protegido com o gás na razão de 7% em volume 

para o ambiente, sobre e sob o piso. O sistema atenderá a norma 

Americana NFPA 2001. O equipamento deverá ter aprovação UL ou 

equivalente. 

O sistema também será constituído pelos cilindros de gás 

equipados com cabeçote de atuação, que armazenarão o FM-200 na 

forma líquida e pressurizado com nitrogênio. Segundo a DuPont ocupará 

até sete vezes menos espaço de armazenamento que um sistema 

baseado em CO2 e gases inertes. A distribuição do fluxo de gás pelo 

ambiente será feita por meio de tubulação e difusores apropriados. 

Além da descarga automática existirá acionamento manual e 

dispositivo que permite o bloqueio do processo de contagem 

(temporização) em curso para difusão do gás. 
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O acionamento do sistema será feito pela central de alarmes, que, 

ao detectar um principio de incêndio, após ele ter sido confirmado pelos 

sistemas de detecção precoce e pelo sistema de detecção inteligente, 

envia sinal para descarga automática do gás. A operação do sistema de 

combate deverá poder ser sinalizada, futuramente, no sistema de SDI do 

edifício. 

Hoje em dia o produto 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid está 

sendo visto pelo mercado como um produto mais ecológico, por 

permanecer menor tempo na atmosfera ( até 5 dias ) e agredir menos a 

camada de ozônio que o FM-200, além de não deixar resíduo e não ser 

condutivo. 

 

 

Fonte IBM 

Figura 21 - Sistema de Combate de Incêndio 

Pelo fato do 3M Novec 1230 ser um produto novo e ainda não ter 

ganhado escala numa instalação com este sistema, o seu custo de 

instalação pode comprometer o orçamento de implantação de um Data 

Center. 

3.10 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 

A refrigeração e o controle da umidade dos equipamentos são 

realizados através de um sistema modular e redundante de 
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equipamentos de alto desempenho e precisão com grande controle de 

qualidade do ar, operada e gerenciada através de dispositivo eletrônico. 

Por representar em média 30% da energia total consumida por um 

Data Center tradicional, é nesse sistema, assim como na arquitetura, 

onde se pode obter as maiores economias energéticas, 

conseqüentemente financeiras que justificam o investimento mais 

elevado em equipamentos Verdes. 

 - Climatização da Sala-Segura e Sala Telecom 

Por ser um ponto chave da questão ambiental e econômica, 

climatização é um dos setores onde se encontram os maiores 

investimentos em pesquisas e desenvolvimento de novos equipamentos, 

materiais e layouts que proporcionem um menor consumo de energia e 

que sejam livres de poluentes diretos. Sendo assim, é possível encontrar 

no mercado inúmeras soluções, com variados conceitos e custos. 

Nessa seção, porém, serão apresentados com mais detalhes 

apenas os equipamentos e conceitos a serem utilizados nesse projeto e 

os até então mais eficientes disponíveis no mercado, que representarão 

as tendências para um futuro próximo. 

- Sistema adotado 

Na Sala Segura será utilizado um sistema modular, redundante, 

composto por máquinas de expansão direta e de precisão, com unidade 

remota de condensação resfriada a ar.  

No interior da sala-segura, a circulação do ar seguirá o modelo de 

UFAD (Underfloor Air Distribution System) com Hot Aisle Containment. 

Nesse modelo o ar refrigerado é insuflado diretamente por baixo 

do piso elevado criando um “pleno de insuflamento” liberado nos 

corredores frios através placas perfuradas do piso elevado ou grelhas 

com registro de vazão. Após percorrer o interior das máquinas que o 

impulsiona para um corredor quente e fechado, é “succionado” para cima 

do teto rebaixado para retorno às unidades evaporadoras, gerando 
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assim, um fluxo contínuo, fechado e natural, já que o ar mais quente por 

convecção tende a subir. 

 

Fonte: Nubis Solutions [21] 

Figura 22 - Esquema de circulação do ar no modelo UFAD com Hot Aisle 

Containment. 

 

Equipados com filtros descartáveis de alta eficiência (EU 4 ou 

ASHRAE 30%), sensores de temperatura e mantendo o sistema 

fechado, pode-se garantir um ambiente extremamente limpo.  

O sistema de climatização possuirá também um sistema de 

controle e automação que permita o revezamento automático entre as 

máquinas. 

O gás refrigerante utilizado, cujo vazamento é inofensivo à 

natureza, será o R407c, totalmente livre de CFC. 

3.10.1 Sistemas futuros 

- Concentração de Calor e Refrigeração Individual 

Durante os turnos noturnos, quando  os servidores são menos 

requisitados, e está prevista a utilização de facilidades do sistema de 

virtualização VMware, em que todas as atividades de processamento 
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sejam direcionadas a apenas algumas máquinas, podendo assim as 

ociosas serem desligadas. Dessa forma há a economia da energia 

referente ao funcionamento dos servidores, mas, conseqüentemente, o 

sistema de climatização terá que se adequar à nova taxa térmica do 

ambiente, já que não será uniformemente distribuída, como mostra a 

analise CFD abaixo feita por uma empresa de salas cofre para TIC. 

 

Fonte: Aceco [26] 

Figura 23 - Densidade de calor em zonas de hotspots (mais calor por m²). 

 

 

Assim sendo, as máquinas que continuariam em atividade seriam 

sobrecarregadas, gerando picos de calor. Para isso, uma empresa 

americana desenvolveu um equipamento chamado InRow Direct 

Expansion [25], que são unidades individuais de resfriamento, que agem 

somente sobre o gabinete ao qual foi acoplado. 
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Por agir de forma concentrada, esse sistema permite em muitos 

casos até que o ar-condicionado principal seja desligado. 

 

Figura 24 - Fotos do modelo InRow SC 200-240V 60HZ da APC. 

 

- Ar Condicionado Super Eficiente 

Utilizando, segundo o fabricante, apenas 10% da energia 

necessária para o funcionamento de um equipamento convencional e 

com forte apelo Verde, o condicionador de ar da Norte Americana 

Coolerado é, sem dúvida, um produto que merece ser acompanhado no 

seu desenvolvimento. 

Trata-se de um circuito aberto, com renovação constante do ar, o 

que torna necessário um cuidado redobrado quanto ao controle da 

pureza e umidade do mesmo. 

Baseado no ciclo termodinâmico de Maisotsenko (M-Cycle) [23], o 

equipamento não utiliza gases poluentes, apenas energia, ar e água 

para sua atividade e, devido ao seu baixo consumo, estimula-se ainda o 
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uso em conjunto com painéis solares, que são suficientes para seu 

funcionamento [27]. 

 

1. Ar Fresco 

2. Ar filtrado 

3. Ciclo de Maisotsenko 

4. Ar que retorna a atmosfera  

5. Ar resfriado sem umidade 

Fonte: Empresa Coolerado 

Figura 25 - Implementação Coolerado do Maisotsenko Cycle  

Esse equipamento já vem sendo comercializado e, inclusive, 

aplicado na climatização de Data Center, porém, até o momento, ainda é 

um conceito em fase de consagração e não disponibiliza assistência no 

Brasil. 

3.11 FERRAMENTAS 

Na Internet temos várias ferramentas para analisarmos o projeto 

de sistemas que está sendo concebido para o Data Center, permitindo 

facilmente que se faça simulações para se observar o impacto de cada 

decisão. 

Vemos a seguir um exemplo de uma ferramenta que calcula a 

eficiência energética e seu custo usando as características do ambiente.   
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Figura 26 - APC / Cálculo de Eficiência Energética 

A próxima ferramenta nos permite simular várias possibilidades ou 

preferências de organização dos Racks que, em face das restrições da 

sala, será recomendada uma solução para a contenção do corredor de 

ar quente.  
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Figura 27 - APC / Contenção de corredor quente 

A próxima ferramenta é a que apresenta sob a forma de cenários 

o quão Verde está ficando o projeto; permite, ainda, ver como a 

localização geográfica associada à carga de energia do DC podem 

causar impacto nas emissões de dióxido de carbono e na conta de luz. 

 

 

Figura 28 - APC / Cálculo de Carbono 

Muitas ferramentas e meios de se aumentar o foco Verde existem, 

mas ainda temos um caminho a percorrer, segundo Simon Mingay e 

Bettina Tratz-Ryan em seu relatório "Sustainability and Green 

IT,Worldwide, 2009"  publicado pelo Gartner .  
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Figura 29 - Sustentabilidade ou simplesmente eficiência energética? 

Acima temos as respostas de 626 grandes empresas à pergunta 

de Simon: "Which of the Following Areas Best Describes the Scope of 

Your Organization's Environmental or Green Initiatives?".  Percebe-se 

que a maioria das empresas no Brasil e nos EEUU entende que ser 

Verde é basicamente melhorar a eficiência energética, em contrapartida, 

a Europa e a Ásia já demonstram uma maturidade maior nesta questão. 

Ainda em outra pesquisa publicada no portal Web de uma 

empresa de TI, que se dedica à construção de Data Center seguro, o 

custo com energia e climatização está crescendo enormemente, quando 

comparado com os custos de aquisição de servidores, o que pode ajudar 

no melhor entendimento desse foco americano e brasileiro no custo da 

eficiência energética em tempos de Budget curto. 
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Fonte Aceco TI 

Figura 30 - Evolução do custo com energia e Climatização 

 

Com tudo que foi descrito nesta pesquisa nos é possível fazer um “template” 
com pontos que devem ser levados em conta para se tornar o Data Center 
mais Verde. Destaco os 10 principais a seguir. 
 

1. Mensure a sua eficiência energética ( PUE ) e trace metas viáveis a 
serem atingidas; 

2. Acompanhe a evolução da conta de energia e descubra como está 
sendo usada a energia em cada ponto do Data Center; 

3. Reveja o nível Tier desejado eliminando os modismos 
desnecessários, avalie componentes 2N  x  N+1; 

4. Atenção ao descarte dos equipamentos de TIC, conheça as normas 
de descarte; 

5. Atenda as regulamentações ambientais e adquira produtos que as 
atendam ( produtos dito ecológicos ); 

6. Seja modular ( UPS, DC, Climatização...) crescendo somente com o 
aumento da demanda; 

7. Use servidores Blade em vez dos tradicionais; 
8. Adote a Virtualização sempre que possível; 
9. Reveja o projeto de climatização e de UPS ( principalmente se adotar 

Blades ); 
10. Engaje a alta direção nos seus projetos Verdes.  
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Conclusão 
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4. CONCLUSÃO 

Percebemos com o trabalho que a formatação de um Data Center 

ecologicamente correto traz não só ganhos para a sociedade e meio 

ambiente, como também para a empresa que decide adotar essa 

postura, como é o caso do Estaleiro Atlântico Sul. De todo o aparato 

tecnológico no arsenal de informação e comunicação do 

empreendimento, o DC se mostra como um grande consumidor de 

energia, em função de seu funcionamento ininterrupto e de sua inevitável 

tendência de agregar novos dispositivos com o passar do tempo. 

Os chamados recursos verdes, mesmo se mostrando, na maioria 

dos casos, mais caros do que as opções convencionais, revelam-se 

também, a médio e em longo prazo, economicamente mais vantajosos 

para as corporações, como percebemos no capítulo 2. Todas as 

soluções adotadas para a criação de um CPD nesses moldes, desde o 

sistema de prevenção de incêndios mais limpo aos servidores do tipo 

Blade, têm em comum um aspecto: a busca por maior eficiência. 

Por eficiência não se deve considerar apenas o fato de se produzir 

gastando menos. O modo de produção verdadeiramente ecoeficiente 

pressupõe que essa otimização no modo de produção acompanhe 

também um menor grau de impacto ambiental, ou seja, menos gasto de 

recursos naturais, menor emissão de gás carbono, etc.  

Como detalhado no capítulo 3, o projeto do Data Center do 

Estaleiro levou em consideração, na sua composição, as opções com 

maior grau de sustentabilidade. Com isso, percebe-se que a planta foi 

planejada a partir de uma real preocupação com o meio ambiente. 

Embora fazer uma central de processamento de dados nesses moldes 

custe bem mais que os modelos convencionais, há, posteriormente, 

resultados positivos em economia e em imagem corporativa.  

Se há ainda muitas empresas que enxerguem apenas o lado 

econômico da questão e suas vantagens para a imagem pública, é 

também significativa a quantidade de corporações engajadas nessa 
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política verde. Essa tendência pode ser percebida a partir de várias 

pesquisas realizadas no setor, algumas delas citadas neste trabalho, e 

também no expressivo número de iniciativas e de investimentos em 

tecnologia ecológica.  

O grande desafio para a TI Verde talvez seja conscientizar os 

gestores de que a problemática está além das questões de preço ou 

gastos; envolve a readaptação de um modo de produção que se mostra 

cada vez mais insustentável para o planeta. Uma das principais 

contribuições dessa postura é ajudar a trazer maior equilíbrio para o 

meio ambiente e qualidade de vida para a sociedade.  

Muito embora existam vários meios e opções possíveis para a 

elaboração de um Data Center Verde, buscamos aqui apontar algumas 

das melhores práticas existentes, a partir de dados concretos e 

experiências de sucesso de lideranças do segmento de TI.  

Independente de qual for a intenção dos gestores (redução de 

gastos ou real preocupação ambiental), o resultado da adoção das 

práticas de TI parece caminhar sempre para a redução na emissão de 

poluentes e no consumo de recursos naturais, e, sendo esse o saldo, 

qualquer iniciativa parece válida.   

Ser ambientalmente eficiente está se tornando mais uma 

necessidade do que uma atitude politicamente correta,  e as empresas 

vão precisar adotar cada vez mais políticas dessa natureza para se 

manterem competitivas. Esse posicionamento verde também mostra 

contribuição fundamental para evitar ineficiência e desperdício na 

produção, como pudemos verificar no capítulo 2. 

Torna-se necessário, portanto, aos profissionais de TI pensar 

sempre sobre os impactos ambientais de seus Data Centers, 

adicionando a questão da sustentabilidade a uma lista de parâmetros 

operacionais críticos que já incluem disponibilidade, confiabilidade e 

performance. 

Acredito que a maior contribuição desta Pesquisa seja apresentar 

um “template” para que a TI Verde se torne uma realidade, servindo de 
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ponto de referência para uma implementação de um Data Center 

preocupado com a sustentabilidade, não como um modismo, mas sim 

como uma necessidade. 

Por fim, a TI Verde ainda está iniciando, e todo dia surgem 

novidades que devem ser analisadas e validadas a sua aplicabilidade 

num cenário Verde. As contribuições do trabalho não se restringem 

apenas ao exposto, mas também a pesquisas futuras que podem ser 

alavancadas, para os quais se sugere:  

 Investigar novas tecnologias de gerenciamento baseado 

em sensores de fluxos de calor dentro de um Data Center; 

 Desenvolver um sistema integrando o sistema de 

balanceamento de carga de processamento dos servidores 

Blade e o sistema de controle de ar condicionado; 

 Estudar boas práticas junto a fabricantes de No-Breaks e 

sistemas de ar-condicionado criando um modelo para 

projeto específico de DC; 

 Criar algoritmos e hardware que permitam a criação de 

compressores adaptativos à demanda, em confronto com a 

tecnologia atual de trabalhar por ciclos de liga e desliga; 

 Estudar o aumento da eficiência do sistema de 

refrigeração, usando uma estrutura híbrida com mais 

enfoque na Ventilação e exaustão, para diminuir a 

necessidade elétrica para a refrigeração por ar-

condicionado; 

 Estudar os sistemas de baterias de No-break visando à 

maior eficiência e não à autonomia quando associada à 

solução com grupo moto gerador ( GMG ); 

 Pesquisa junto aos grandes DC de PE sobre a utilização 

das práticas da TI Verde; 

 Estudar a interferência das infraestruturas  elétricas e de 

dados existentes abaixo do piso elevado do DC no 

insuflamento do sistema de refrigeração; 
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 Pesquisar se a computação em nuvem é aderente ou não 

ao Green IT. 
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