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RESUMO 

 

A pesquisa em questão objetiva investigar um estudo para 
desenvolvimento de um sistema térmico para reaproveitamento de energia em 
um Data Center. O objetivo deste projeto é apresentar uma maneira de 
converter o calor em trabalho através de um ciclo termodinâmico reversível 
usando como base de estudos o ciclo de rankine e mostrar como foi 
desenvolvido seu trabalho pela Equipe. A partir dessa apresentação, identificar 
e apresentar um estudo baseado em teorias termo e fluido mecânica, da 
maneira mais eficaz de refrigerar um Data Center. Um sistema de refrigeração 
deficiente, além de comprometer o seu ambiente de TI, encarece de maneira 
significativa o custo com energia elétrica, isso porque ele permite grandes 
oscilações de temperatura, que são extremamente prejudiciais aos 
processadores dos Data Center’s devido à consequente contração e dilatação 
térmica dos componentes eletrônicos. Mas com a utilização de um water colling 
o processo se torna mais eficaz, pois a água tem uma capacidade de remoção 
de calor bem maior que a de um ar. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente estudo foi realizado com o propósito de ajudar um 

mercado muito presente em nossas vidas na atualidade, pouco estudado e que 
agride muito o meio ambiente devido ao seu grande consumo de energia 
elétrica. Este trabalho mostrará a relevância do estudo dessa área de TI em 
específico o Data Center, na busca de alternativas no consumo de energia e 
auxílio ao meio ambiente. 



Os surpercomputadores que compõe um Data Center necessitam de 
uma refrigeração muito mais eficaz que um mero computador residencial, 
esses supercomputadores tem uma capacidade de processamento de dados 
muito além do imaginado e toda essa capacidade exige muito esforço dos 
componentes eletrônicos do equipamento, já esse esforço gera elevado calor 
que sem resfriamento pode pôr fogo em si mesmo. O resfriamento mais 
comum para esses ambientes é o resfriamento a ar, um método de alto custo e 
que não se preocupa com a sustentabilidade do ambiente. Um método mais 
eficiente para esses sistemas é através de resfriamento por liquido refrigerante, 
como principal fluido a água destilada, pois caso haja um vazamento a água 
destilada não danifica os equipamentos.  

O resfriamento normal por fluido refrigerante (water cooler) consiste 
em tubos para a condução do fluido (tubos de materiais diversos), bomba 
d’água, reservatório de água, radiadores e ventiladores (trocadores de calor) e 
o bloco da CPU (Unidade Central de Processamento). 

Partindo desse princípio do resfriamento através de fluido 
refrigerante dar-se-á início ao projeto, que consiste em “pegar” o calor gerado 
pelos equipamentos e o transformar em energia elétrica para devolver ao 
sistema ou para outra funcionalidade dentro do estabelecimento de Data 
Center.  

O estudo busca analisar a viabilidade do aproveitamento da energia 
térmica da saída da água após a passagem pelos supercomputadores 
verificando a possibilidade do aproveitamento dessa energia no próprio Data 
Center na gerando energia elétrica para o mesmo ou para instalações ao redor. 
Buscar-se-á através do estudo da termodinâmica avaliar se a energia gerada 
por esse sistema é vantajosa para a geração de energia elétrica sustentável.  

OBJETIVOS 
 
O objetivo deste estudo é analisar a viabilidade do aproveitamento de energia 
térmica da saída da água após a passagem pelos supercomputadores 
verificando a possibilidade do aproveitamento dessa energia no próprio Data 
Center gerando energia elétrica para o mesmo ou para instalações próximas. 
Para a elaboração deste trabalho, o estudo da termodinâmica será essencial, 
pois será visto se a energia gerada por esse sistema é vantajosa para geração 
de energia elétrica sustentável. 
 

METODOLOGIA 
 
Para esse estudo, teremos como fonte de calor para o ciclo de Rankine, os 
computadores do Data Center, o fluido do ciclo será o fluido de refrigeração 
dos computadores (Water Colling) e o equipamento utilizado para 
transformação de energia térmica em elétrica será uma turbina a vapor. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

Resfriamento através de Fluido Refrigerante 



O resfriamento através de fluido refrigerante “resume a um sistema de 
refrigeração liquida, ou seja, utiliza-se água para resfriar os componentes do 
computador”, a água usada nesses equipamentos ou tem a adição de um 
composto ou é apenas destilada, pois caso haja um vazamento nos 
equipamentos não os danificará.  

Esse método de resfriamento já se mostra mais eficaz no momento em 
que se compara a taxa de transferência de calor, a água é cerca de 24 vezes 
maior que o ar. 

Esse método de resfriamento por fluido refrigerante tem por nome 
padrão no mercado de WaterCooler (water é água, cooler é refrigerador), esse 
sistema é composto por alguns itens básicos, sendo eles: Block, radiador, 
bomba, mangueiras, fluido, reservatório. 

 O funcionamento desse sistema é simples, o fluido impulsionado por 
uma bomba através de mangueiras caminha até os block e por sua vez fazem 
a troca de calor, feita a troca de calor o fluido caminha até o radiador que 
resfria o fluido novamente e repete o ciclo.  

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

 
O trabalho ainda está em andamento, o tema tem base na termodinâmica, 
busca responder se é possível reaproveitar o calor de um fluido de refrigeração 
do computador de um data center, para geração de energia elétrica, sendo ou 
não possível essa geração, as duas respostas serão válidas. 
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