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1. RESUMO 

 

Desde os primórdios até os dias atuais, os homens têm a necessidade de 

registrar eventos do cotidiano e outras informações. As formas de registros, bem 

como as tecnologias, foram evoluindo ao longo do tempo, culminando na existência 

de data centers. As vantagens trazidas pela utilização de data centers na atualidade 

são inúmeras. Entretanto, não é possível ignorar o impacto que os mesmos 

ocasionam no ambiente, principalmente no que tange ao consumo de energia.  

Assim, o estudo aqui apresentado tem por objetivo explicitar diversos tipos de 

conversão de energia que ocorrem em Data Centers presentes no mercado e, ainda, 

discorrer sobre características desses centros de dados que visam a 

sustentabilidade.  

Muitas empresas ― entre elas, Google, Facebook e Apple ― vem seguindo a 

tendência de TI Verde na construção de seus data centers. A tendência é que as 

cobranças para diminuição dos impactos ambientais em todos os setores aumentem 

consideravelmente nas próximas décadas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Consideradas como um dos mais antigos indícios da existência do homem 

primitivo, as pinturas rupestres retratavam a vida daqueles que ainda viviam em 

cavernas. Mas, mesmo sem ter a capacidade de prever a dimensão que esses 

rascunhos em rochas teriam no futuro, os homens já sentiam a necessidade de 

armazenar informações e de deixar marcadas as situações vividas. É indiscutível 

que as formas de registro e as tecnologias foram evoluindo ao longo dos anos.  

Em 1964, a IBM lançou computadores IBM 360, que permitiam, pela primeira vez, 

interligar as máquinas de modo que a estrutura não precisasse ser refeita quando 

um computador fosse retirado ou inserido no grupo. Nesse mesmo ano, o MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) adquiriu o computador GE-635 e começou a 

desenvolver sistemas operacionais que possibilitavam o compartilhamento de 

informações por diversos usuários ao mesmo tempo. Esses acontecimentos 

ajudaram a impulsionar a criação de data centers e, do que seria, em 1969, a 

Internet.  
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Com o passar do tempo, foram desenvolvidos protocolos, sistemas operacionais, 

computadores e aplicações cliente-servidor, que levaram ao surgimento de um novo 

conceito de data centers, o qual é utilizado atualmente [1]. Os data centers são 

ambientes projetados para abrigar servidores, sistemas de armazenamento de 

dados, dispositivos intermediários de rede, entre outros. 

Todos os fatos citados anteriormente levaram a uma nova forma de pensar sobre 

o armazenamento de dados. A popularização da "computação nas nuvens"  faz com 

que usuários e empresas troquem o hardware, que precisaria ser instalado 

localmente, por serviços remotos.  

Como consequência dessa nova demanda por acesso remoto houve a 

necessidade de se aprimorar e multiplicar o número de data centers. Esses centros 

de dados, da mesma forma que um computador pessoal, sofrem aquecimento  à 

medida que seus processadores são mais exigidos. Assim, o resfriamento dos 

componentes que constituem um data center  é de suma importância para garantir o 

bom funcionamento de todo o sistema. Todavia, isso implica em um elevado 

consumo de energia elétrica, que nem sempre é produzida de forma sustentável.  

Considerando esses pressupostos, os estudos sobre as diferentes formas de 

conversão de energia dentro de um data center conduziram à criação de hardwares 

otimizados e modernos sistemas de refrigeração, com foco na sustentabilidade. 

 

3. OBJETIVO  

 

O objetivo deste trabalho é explicitar diversos tipos de conversão de energia que 

ocorrem em Data Centers presentes no mercado e, ainda, discorrer sobre 

características desses centros de dados que visam a sustentabilidade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a realização do presente trabalho, foram desenvolvidas pesquisas 

bibliográficas e descritivas a fim de investigar os data centers existentes no 

mercado, bem como seu funcionamento e suas particularidades. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

Com toda a tecnologia disponível nos computadores e nas mídias digitais 

existentes na atualidade, pessoas e empresas necessitam recorrer à locação de 

servidores para processamento e/ou armazenamento de dados. Isso porque essa é 

uma alternativa de baixo custo se comparada às outras disponíveis no mercado, 

para pessoas ou empresas que não atuam no ramo de processamento e 

armazenamento de dados.  Atualmente, no que tange à computação, ao 

armazenamento e ao processamento de dados, os data centers têm sido 

amplamente utilizados.  

Um data center é um espaço reservado para que uma empresa possa manter e 

operar boa parte de sua infraestrutura de TI (tecnologia da informação), responsável 

por suportar seus negócios. Neste espaço, estão contidos servidores e 

equipamentos de armazenagem responsáveis por rodar softwares e processos 

corporativos e registrar conteúdos relevantes [2]. 

Para algumas companhias, a central de dados pode ser feita com apenas um rack 

de equipamentos. Já para empresas de maior porte, pode-se utilizar uma sala 

exclusiva com diversos armários ou até andares inteiros, dependendo da escala de 

utilização. Normalmente, as salas possuem piso elevado com dutos de cabeamento 

que passam por baixo para a alimentação dos racks e para a interconexão de dados 

[2]. As instalações geralmente incluem fontes de alimentação e fontes reserva, 

controle de acesso de pessoal, sistemas de detecção de incêndio, de água e 

sistemas de refrigeração. 

A temperatura e a umidade no ambiente de um data center devem ser 

constantemente controladas  para de assegurar o bom desempenho e a integridade 

operacional dos sistemas internos. Empresas que operam data centers devem 

atentar a todos os detalhes de infraestrutura para garantir a energia e a conexão 

com a internet, além de evitar paralisações e atenuar riscos, pois geralmente, 

grandes incidentes são resultado de pequenas falhas.  

Em resposta às demandas do consumidor por um melhor desempenho a menores 

custos, o setor de tecnologia da informação produziu servidores velozes, dispositivos 

de armazenamento de custo mais baixo e equipamentos de rede mais flexíveis. 
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Embora esses novos componentes ofereçam um desempenho maior por unidade de 

energia, eles podem consumir uma quantidade maior de energia. Além disso, a 

evolução dos servidores de alta densidade, montados em rack, aumentou 

consistentemente a densidade térmica, criando pontos de concentração de calor e 

sobrecarregando os sistemas de resfriamento [3]. Isso leva à estimativa de que data 

centers consomem 1.5% da eletricidade do mundo, e, devido a esse fato, são alvo 

de discussões, já que as empresas e os governos estão sendo alertados das 

consequências do aumento da demanda de energia e da emissão de gases 

poluentes que contribuem para o efeito estufa [3].  

Algumas instituições, preocupadas com a sustentabilidade e rendimento dos data 

centers, desenvolvem recomendações para a refrigeração que ajudam no aumento 

da disponibilidade das operações e não violam as especificações de garantia dos 

equipamentos instalados. Uma delas é a ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), que, em 2008, alterou a faixa de 

temperatura de 20°C a 25°C para 18°C a 27°C, sem modificar os requerimentos de 

garantia. Temperaturas mais elevadas em data centers correspondem a gastos 

menores em sistemas de refrigeração e consequente economia de energia [4]. 

Os sistemas de refrigeração representam tipicamente 33% da energia consumida 

em um data center [5] e é esse gasto excessivo que levou à busca pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias, mais eficientes e ambientalmente 

sustentáveis.  Dentre as empresas que possuem data center e se destacam na 

busca por soluções de TI verde1 estão o Facebook, o Google e a Apple. 

 

a. FACEBOOK 

 

Diariamente, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo acessam suas contas 

na rede social de Mark Zuckerberg, o Facebook. Isso é possibilitado pelos data 

centers que a corporação possui. Seguindo a linha das empresas sustentáveis, o 

Facebook vem adotando medidas para tornar seu centro de dados mais verde. Além 

de beneficiar o meio ambiente, a iniciativa ajuda a diminuir os altos custos de 

manutenção [7].   

                                                            
1 O termo TI Verde é um conceito utilizado na área de tecnologia para se referir ao cuidado com a sustentabilidade e o meio 
ambiente [6]. 
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Para atender esse movimento intenso e às especificações de TI verde, o 

Facebook inaugurou um centro de dados construído em Prineville, no estado do 

Oregon, nos Estados Unidos. Com investimentos estimados em 215 milhões de 

dólares, a construção não utiliza ar condicionado tradicional. O sistema de 

refrigeração aproveita o ar natural, que passa por um processo de purificação e, se 

necessário, recebe umidificação para chegar aos servidores em condições ideais de 

temperatura.  

Com um processo natural chamado convecção, que mantém o ar frio embaixo e 

empurra o ar quente para cima, esse sistema ainda permite reutilizar parte do ar 

quente que vem das máquinas na calefação dos escritórios do edifício. Com isso, o 

Facebook afirma que seu data center usa 38% menos energia para dar conta das 

mesmas tarefas e ainda pesa 24% menos no orçamento [7].  

Para usar o ar natural na refrigeração, o Facebook escolheu a localização do data 

center na cidade de Prineville por possuir ar não poluído, com baixa umidade 

relativa, pouca chuva e temperatura que não ultrapassa os 40 °C. Os incentivos 

fiscais oferecidos se juntaram às condições climáticas e tornaram o projeto do 

Facebook um exemplo a ser copiado por outras empresas que pensam em reduzir 

ou eliminar o uso do ar condicionado. Essa replicação é possível porque o Facebook 

decidiu tornar públicas as informações da construção de seu data center. Assim, 

qualquer empresa pode adotar esse modelo, que obteve o selo ouro do sistema de 

certificação Leed, reconhecido mundialmente como sinônimo de práticas corretas 

com o meio ambiente [7]. 

 

b. GOOGLE: UM EXEMPLO DE CONVERSÃO DE ENERGIA 

 

Graças aos data centers localizados em treze cidades espalhadas pelo mundo, é 

possível que, diariamente, o Google liste 20 bilhões de páginas na internet, realize 

cerca de 3 bilhões de pesquisas, conduza milhões de leilões de anúncios, ofereça e-

mail gratuito para 425 milhões de usuários do Gmail e agregue milhões de vídeos ao 

YouTube. As características desses centros de dados eram um mistério, há algum 

tempo, mas atualmente, o Google disponibiliza em seu site, as mais variadas 

informações sobre seus centros de dados [8]. 
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Com foco na sustentabilidade, desde 2001, o Google investe em estudos e adota 

uma política que visa liderar o setor na proteção ambiental, na prevenção da 

poluição, em saúde e na segurança, cumprindo requisitos legais [8]. 

Em seus projetos, são utilizadas diversas formas de aproveitamento e 

armazenamento de energia. Em 2001, começaram a ser projetados pelo Google, 

servidores altamente eficientes, que usam o mínimo de energia possível e, em 

termos de hardware, utilizam apenas o essencial para que os aplicativos sejam 

executados. Segundo a empresa, um servidor comum usa até um terço da energia 

que consome, antes que ela atinja os componentes que realmente executam o 

trabalho de computação.  

A maior parte da energia é perdida na fonte de alimentação e no regulador de 

tensão, ao converter tensão AC (Corrente Alternada) para um conjunto de baixas 

tensões CC (Corrente Contínua). Essas perdas acabam, também, gerando calor. 

Para que isso não ocorra, o Google utiliza módulos reguladores de tensão que 

garantem a maior parte da energia aos elementos que executam o trabalho de 

computação. Para evitar a perda ocorrida nos estágios de conversão de AC/CC, são 

empregadas baterias de suporte diretamente nos racks de servidores. Isso acarreta   

uma economia de mais de 500 kWh por servidor anualmente [8]. 

Desde 2007, o Google tem sido uma empresa neutra em carbono, possuindo data 

centers que usam apenas 50% da energia da maioria dos outros de mesmo porte. 

Além de reduzir os impactos sobre o ambiente, foi economizado um bilhão de 

dólares em custos de energia até os dias de hoje [9]. 

Além desses fatores, outras medidas têm sido tomadas utilizando os elementos 

da natureza como solução. De acordo com os estudos embasados em pesquisas de 

especialistas e especificações de fabricantes de equipamentos de TI, a temperatura 

do corredor frio dos data centers pode ser aumentada para 26 °C com segurança. 

Isso implica em uma redução considerável do consumo de energia, sendo que, para 

cada 1ºC aumentado, 4% a menos de energia elétrica será gasto com a refrigeração 

desses sistemas [9]. 

Depois de estabelecido o aumento da temperatura, para reduzir ainda mais os 

custos de refrigeração, o ar do "corredor quente" (atrás dos racks de servidores) é 

impedido de se misturar com o do "corredor frio" (em frente aos racks dos 
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servidores). Para tanto, nos grandes data centers, são utilizados dutos adequados e 

invólucros permanentes [9]. 

O Google também projetou sistemas de refrigeração personalizados para os racks 

de servidores. Denominados Hot Huts ("cabanas quentes"), eles armazenam 

temporariamente o ar quente vindo de trás dos servidores através de bobinas 

refrigeradas a água, isolando-o do resto do data center. O ar refrigerado oriundo das 

Hot Huts volta para o local no qual se encontram os servidores, refrigerando-os e 

completando o ciclo. A água do data center refrigerado escoa pelas torres, por meio 

de um material que aumenta a velocidade de evaporação e assim, parte 

considerável da água se transforma em vapor. Esse vapor é levantado por um 

ventilador, que remove o excesso de calor resultante do processo, fazendo com que 

a torre envie a água refrigerada de volta  ao data center [9]. 

Em Hamina, na Finlândia, local frio o ano todo, a água do mar gelada é utilizada 

para esfriar a temperatura, não havendo necessidade de refrigeradores. Essa água 

é bombeada para o centro de dados e colocada em contato com radiadores que 

dissipam o calor dos servidores. Como a água que entra em contato com o calor dos 

servidores fica aquecida, é misturada com água gelada e devolvida ao mar com uma 

temperatura muito próxima à original [9]. 

Além da água do mar, o Google utiliza água reciclada para o resfriamento. A 

unidade de Douglas County trata as águas residuais da cidade para que possam 

estar limpas o suficiente para serem utilizadas no sistema de refrigeração (Figura 1) 

[9].  

 
Figura 1: Data Center em Douglas County. 

Já na Bélgica, é usada a água de um canal industrial. Para a instalação em 

Taiwan, o Google projetou o sistema de resfriamento com base no armazenamento 

de gelo durante a madrugada. Assim, o gelo pode ser liberado durante o dia, 

potencializando os condicionadores de ar e reduzindo o consumo de energia em até 

50% [9]. 

Outro projeto do Google é a criação de data centers em alto mar, ideia que foi 

registrada no Trademark Office, órgão responsável por patentes nos Estados 
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Unidos.  Essa patente especifica técnicas para construir um data center sobre um 

navio ou plataforma, armazenando a energia gerada pelo movimento das ondas e 

utilizando a água do mar para o sistema de refrigeração dos equipamentos [9]. 

 

c. APPLE 

 

Com o objetivo de se manter uma empresa verde, a Apple investe fortemente em 

energias renováveis para suprir toda demanda de seus data centers. Em 2012, 

companhia divulgou sua intenção de se tornar sustentável e desde dezembro deste 

ano as atividades do centro de dados passaram a ser "verdes" [10]. Somando todas 

as unidades corporativas da Apple em todo o mundo, 75% delas possuem energia 

renovável como sua fonte de energia. Dentre essas formas de energia estão painéis 

solares e o biogás, como no caso do data center localizado em Maiden (Figura 2), 

Carolina do Norte, EUA. 

 
Figura 2: Data Center em Maiden e os painéis solares responsáveis pela sua alimentação 

energética. 

 Além das fontes renováveis, também há uma preocupação com os projetos dos 

edifícios onde os data centers são instalados. Por exemplo, os telhados tem 

cobertura branca de forma a captar ao máximo a refletividade solar e, ainda, na 

construção (no caso de Maiden) foram utilizados 14% de materiais reciclados que 

eliminaram 93% do entulho dos aterros e aproveitaram 41% do material comprado 

em um raio de 800 quilômetros do local [10]. 

A Apple vem incorporando iniciativas sustentáveis em todas as suas instalações e 

em ritmo acelerado. Portanto, prevê que, em breve, atingirá 100% de energia 

renovável em seus data centers. 

 

6. RESULTADOS 

 

As três empresas referidas, de acordo com o ranking de 2012 da Forbes [11], 

estão entre as trinta marcas de tecnologia mais poderosas do mundo, sendo a 

Apple, a primeira; o Google, a quarta e o Facebook, a vigésima. Além disso, 
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possuem em comum o fato de buscarem constantemente a melhoria de seus data 

centers, de maneira sustentável. No intuito de minimizar seus impactos no meio em 

que estão inseridas, sem que seus produtos e serviços prestados percam em 

eficiência, essas empresas fazem altos investimentos em pesquisas e estudos que 

trazem benefícios econômicos comprovados, pois, a longo prazo, são pagos com o 

que se economiza em consumo de energia.  

Há alguns anos, as características dos data centers e medidas adotadas por 

essas empresas para que os mesmos sigam a linha de TI verde eram mantidas em 

sigilo, como forma de segredo industrial. Entretanto, como a responsabilidade 

ambiental é uma preocupação vigente no mundo atualmente, essas corporações 

têm divulgado informações sobre as práticas que tem tornado seus data centers 

mais sustentáveis. Desse modo, a disponibilização dessas informações acaba 

servindo de marketing para tais marcas, já que atraem a atenção de consumidores 

que se preocupam com questões de sustentabilidade.  Ainda, ao que parece, esses 

modelos utilizados por grandes companhias poderão ser adotados por empresas 

que não possuem recursos para realizar estudos e planejar centros de dados 

sustentáveis.  

A previsão é que, nas próximas décadas, em decorrência da legislação ambiental 

se tornar cada vez mais rigorosa, as cobranças para a diminuição dos impactos 

ambientais, em todos os setores, irão aumentar consideravelmente. Ademais, na 

maioria dos países, a energia ficará mais cara à medida que a população e seu 

consumo energético aumentarem. Assim sendo, como os data centers utilizam 

grande quantidade de energia para se manterem em correto funcionamento, o que 

se pode afirmar é que as empresas desse ramo, que não se adaptarem à nova 

realidade de mercado, estarão limitadas para a expansão.  Isso porque, se não 

produzirem energia limpa para o seu abastecimento, não possuirão meios viáveis de 

pagar a energia consumida, ficando destinadas à estagnação. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização deste trabalho foi possível observar a relevância do estudo das 

diversas formas de conversão de energia que ocorrem nos sistemas de refrigeração 

dos data centers. Observou-se ainda, que as soluções de resfriamento para data 
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centers de grande porte estão se tornando mais eficientes, o que indica que o 

consumo de energia elétrica utilizado nesse processo está ficando cada vez menor. 

Ficou evidente a importância do planejamento de projetos de TI visar os custos com 

sistemas de energia, pois, apesar do investimento inicial para a implementação de 

sistemas com foco na sustentabilidade ser maior, os gastos são compensados pela 

redução futura de despesas. 
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