




mais calor as máquinas geram, o que aumenta a
demanda por refrigeração e, conseqüentemente,
eleva o consumo de energia a patamares para os
quais muitos data centers não estão preparados.

De acordo com o instituto de pesquisas Gartner,
50% dos data centers atuais não terão capacidade
elétrica e de refrigeração suficientes para atender à
demanda dos novos servidores em 2008 (leia mais
na seção Lá Fora, à pág. 82). Um rack que, anos
atrás, consumia entre 2 mil e 3 mil watts hoje pode
chegar a até 30 mil watts, dependendo da quanti-
dade de equipamentos nele empilhados. Para res-
friar esse ambiente, em geral gasta-se a mesma
quantidade ou mais de energia elétrica utilizada
para fazer as máquinas funcionarem. Com isso, o
Gartner estima que, por volta de 2009, a conta de
energia elétrica passará a ocupar o segundo lugar
na lista das principais despesas operacionais em
70% dos data centers das grandes corporações.

A necessidade de gerar mais
energia para manter os servidores funcionando não
é o único efeito negativo que os equipamentos
eletrônicos e de TI podem causar ao meio ambi-
ente. Há também o problema da emissão de dióxi-
do de carbono. O Gartner calcula que hoje, durante
a operação, os PC s e os servidores emitem aproxi-
madamente 0,75% do total de dióxido de carbono

lançado na atmosfera do planeta. Segundo o
instituto, é um percentual elevado, se com-

parado, por exemplo, com as emissões
da indústria da aviação, da ordem de

2% ao ano. Além disso, o Gartner
observa que os equipamentos

eletrônicos utilizam substân-
cias como chumbo, mercúrio,

cádmio e uma grande vá-

riedade de plásticos, que provocam danos ambien-
tais. A maioria não usa materiais recicláveis, ou de
fontes renováveis, o que torna mais complicado o
descarte ao final da vida útil. Um estudo global da
empresa de consultoria Deloitte revela que só os
telefones celulares geram anualmente cerca de 86
mil toneladas de lixo eletrônico, em parte compos-
to por substâncias nocivas ao ambiente.

Os governos tentam reverter esse quadro, com
leis como a Restriction of Hazardous Substances
(RoHS), da União Européia, que restringe o uso de
substâncias nocivas, como o chumbo, e a Waste
from Electrical and Electronic Equipment (WEEE),
dos Estados Unidos, que trata da reciclagem de pro-
dutos eletroeletrônicos. Mas os departamentos de
TI também podem fazer sua parte. "A quantidade de
equipamentos por metro quadrado nos data centers
está duplicando", diz João Carlos dos Santos,
responsável pela área de marketing e produto da
Buli. "Qualquer data center hoje precisa levar em
conta não só a potência do equipamento, mas tam-
bém o custo da energia que vai consumir." Mais do
que o custo, a súbita necessidade de prover uma
quantidade de energia maior do que a planejada
tornou-se um problema em muitos data centers.

"Uma das principais preocupações dos CIOs
atualmente é que os data centers estão no limite da
sua capacidade de atender às demandas de energia",
diz André Vilela, diretor de soluções corporativas da
Unisys para América Latina. Isso pode comprome-
ter o desempenho e a disponibilidade dos sistemas,
já que os processadores geralmente são dotados de
recursos de proteção que reduzem a velocidade e até
desligam a máquina quando a temperatura ultrapas-
sa determinado limite — o que exige um eficiente
sistema de refrigeração, que, por sua vez, também
consome energia elétrica.



Aquecimento global
Os sistemas de refrigeração são responsáveis

por 60% a 70% do consumo de energia dentro de
um data center, segundo especialistas. Por isso,
qualquer iniciativa na direção de uma TI verde de-
ve passar pela avaliação do ambiente onde estão
instalados os equipamentos e da sua demanda por

refrigeração. "É preciso fazer uma análise de
impacto cada vez que se vai colocar

uma nova máquina, especialmen-
te se for um blade, que gera uma
mudança no perfil térmico do
ambiente", diz Carlos Pane, ge-
rente da área de comunicação

integrada e site server da IBM.
Os servidores blade, finos e

compactos, foram criados para resol-
ver um problema do data center, a falta

de espaço, pois são empilháveis, mas cria-
ram outro, o de geração de calor. "Uma gaveta

servidores blade apresenta um alto gasto

de energia e precisa de um sistema de refrigeração es-
pecífico para aquele ponto", diz André Vilela, da
Unisys. Os fabricantes de blade estão tentando sanar
o problema. A HP, por exemplo, desenvolveu uma
tecnologia chamada Thermal Logic, que é um conjun-
to de ventiladores que vai no gabinete para melhorar
a circulação de ar dentro da máquina.

Seja qual for o servidor utilizado, a dica é aprovei-
tar melhor a capacidade de processamento, pois as
máquinas são geralmente subutilizadas, e assim re-
duzir o consumo de energia, que é de 100% mesmo
quando apenas 20% ou 30% dos recursos do equipa-
mento estão em uso. Com a virtualização é possível
reduzir o consumo de energia em torno de 50%, de
acordo com os cálculos da Unisys. "A estratégia é não
deixar os processadores ociosos. Todos têm de traba-
lhar o tempo todo, dentro de um limite seguro de ca-
pacidade", afirma Vilela.

Empresas como IBM e HP oferecem serviços de
avaliação e diagnóstico de data centers, visando não



só a redução do consumo de energia, mas
também a adequação desses ambientes às
regras da TI verde. Pane diz que a IBM segue
as recomendações e as métricas da Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED), adotadas
nos Estados Unidos para avaliar o grau de sustenta-
bilidade dos data centers e edifícios em geral. Segun-
do Maurizio Niccolai, gerente de marketing de solu-
ções da HP, um dos principais problemas dos data
centers é o crescimento não planejado, que provoca
um aumento na densidade dos equipamentos dentro
do ambiente; não só de servidores, mas também de
storage e outros dispositivos de rede.

sistema de ar-condicionado da japo-
nesa Mitsubishi Electric baseado em

um gás ecológico chamado R-4ioA, que
não agride a camada de ozônio, segundo Felipe

Caballero, gerente do data center. As instalações
elétricas foram construídas com cabos da linha
ecológica da Pirelli, sem chumbo. E os nobreaks,
fornecidos pela APC, têm baterias a gel, em vez das
automotivas. Elas têm vida útil de quatro a seis
anos, contra seis meses.

Uma das fundadoras do consórcio The Green Grid,
a APC criou também uma célula combustível para
substituir as baterias. Sua principal fonte de energia é
o hidrogênio engarrafado, que, em contato com o

oxigênio do ar, gera água e corrente elétrica. "É uma
energia limpa, que não polui e só tem a água como
descarte", diz Helton Capella, diretor de marketing da
APC para América Latina.

A Tivit, por sua vez, investiu em automação e con-
trole da climatização de seus data centers, em São
Paulo e no Rio de Janeiro. Os sistemas de iluminação,
de ar-condicionado e de energia são ligados e desliga-
dos automaticamente, em função do horário e das ne-
cessidades de cada área. "Com essas medidas, temos
conseguido economizar cerca de 40 mil reais por
mês em energia", afirma Bruno Pagliaricci, execu-
tivo sênior de TI da Tivit.

recomendadas pelas melhores práticas interna-
cionais podem ajudar a dar mais eficiência à circu-
lação de ar dentro do data center, reduzindo, assim,
o consumo de energia. Uma delas é a mudança no
layout do ambiente, com a criação de corredores de
ar quente e frio entre as máquinas, para que a saí-
da de ar quente de uma não prejudique a ventilação
da outra. Nesse caso, recomenda-se a instalação de
sistemas de refrigeração modulares, em forma de
rack, para atender pontos específicos do data cen-
ter. Depois de enfrentar sérios problemas de queda
de energia no data center, a EDS dispôs os racks de
maneira a criar fileiras de ar quente e de ar frio e
distribuiu o ar-condicionado pelo ambiente, pró-
ximo dos pontos mais quentes. Com isso, o data
center mantém a temperatura média de 2O°C, sem
gastar tanta energia como no layout antigo.

A Locaweb, além de utilizar virtualização para
reduzir os gastos, incluiu em seu data center um

Algumas medidas





da substituição do material utilizado na fabricação
dos transistores. "No segundo semestre, vamos
lançar uma linha de processadores que no lugar do
silício usa háfnio, um material que diminui a dissi-
pação de calor" afirma Saraiva.

Já a Sun adotou a estratégia de aumentar a per-
formance de seus processadores UltraSPARC, de
tecnologia Risc, colocando múltiplos núcleos dentro
de uma pastilha de silício, porém sem acelerar a ve-
locidade do clock e, portanto, o consumo de energia.
A primeira família tinha oito núcleos de i GHz cada
um e 72 watts de consumo no total. Hoje a empresa
oferece até 1,4 GHz em cada core e 8o watts de con-
sumo. Silvio César Pereira, gerente da prática de sis-
temas da Sun, conta que, por causa da eficiência no
consumo de energia, os servidores que utilizam a
tecnologia CoolTheads foram incluídos no programa
de incentivos da Pacific Gás and Electric Company
(PG&E), a companhia de energia elétrica da Califór-

LEIS DA TI VERDE
Conheça as leis internacionais que podem levar
a TI a ser mais responsável com o meio ambiente

> Restriction of Hazardous Substances (RoHS].
Restringe o uso de substâncias nocivas na
fabricação de equipamentos elétricos e eletrônicos

> Waste f rom Electrical and Electronic Equipment
[WEEE]. Estabelece as diretrizes para o
tratamento adequado do lixo eletrônico

> ISO 14 000. Série de normas que especificam os
elementos de um sistema de gestão ambiental

> Leadership in Energy and Environmental Design
[LEED). Benchmark de avaliação do grau de
sustentabilidade de data centers e edifícios em geral

nia, nos Estados Unidos. A empresa está dando
descontos de até mil dólares por servidor na conta de
energia das empresas que trocarem seus equipamen-
tos antigos por essa nova tecnologia.

Além de adotar as novas gerações de proces-
sadores que consomem menos energia, alguns
fabricantes têm investido na oferta de equipamen-
tos com mais desempenho por watt. A Dell, por
exemplo, fez parcerias com fornecedores de partes
e componentes e criou a tecnologia Energy Smart,
que vem sendo incorporada a seus servidores. Um
dos recursos é o ventilador que ajusta automatica-
mente a sua velocidade com base na temperatura
do ambiente, de forma que, quanto menor a ve-
locidade, menor o consumo de energia. "A placa de
rede tem um processador próprio, para desonerar
o consumo do principal", diz Túlio Werneck, ger-
ente de produto para servidores da Dell.



CEF diminuiu quase 60%,
de i 639 para 666 equipa-
mentos. "Com isso, redu-
zimos o consumo de ener-
gia em aproximadamente
6o%" afirma José Alves,
gerente nacional de racio-
nalização de gastos e eli-
minação de desperdícios
da CEF. Segundo Alves, a
proporção de usuários por
impressora na empresa era
de cinco para um. A meta é
chegar a 30 funcionários
para cada impressora, nos
110 prédios administrati-
vos da CEF no país.

Economizar papel, toner e tinta das impresso-
ras e, ao mesmo tempo, ajudar a preservar a natu-
reza. Esse foi o objetivo inicial do projeto Ilhas de
Impressão, elaborado pela Caixa Econômica
Federal (CEF), que começou a ser implantado em
março de 2005, dentro do Programa de Racio-
nalização de Gastos e Eliminação de Desper-
dícios (Proged). Só em suprimentos, a economia
passou de 30 milhões de reais. Assim, a despesa,
que era de 65,5 milhões de reais, em 2004, caiu
para 34 milhões, em 2006.

Além disso, com a racionalização do uso dos
recursos de impressão, o parque de impressoras da

Segun-
do Clarice Coppetti, CIO da Caixa Econômica Fed-
eral, o projeto Ilhas de Impressão é a prova de que
a área de TI pode ser, sim, uma grande aliada da
preservação ambiental. "Estamos migrando do azul
para o verde", afirma. Segundo Clarice, o projeto de
economia não se apoiou apenas na redução de
insumos e na racionalização do uso da rede e das
impressoras. Ele foi concebido para permitir a alo-
cação dos ativos conforme o seu histórico de
uso e as necessidades das áreas de negócio, com o
apoio de uma ferramenta de gerenciamento. Trata-
se do Curupira, um software de gerenciamento de
impressão e bilhetagem desenvolvido pela equipe
de tecnologia da CEF utilizando código aberto. O
sistema, que roda em Linux, permite monitorar os
volumes de impressão por centro de custo e por
usuário. "Com esse controle, as pessoas ficam mais
cuidadosas", afirma Alves.



Para reduzir o consumo de energia do seu par-
que de aproximadamente 2 mil micros, a Klabin,
uma das maiores produtoras de papel e celulose
do país, trocou os monitores convencionais, de
tubo (CRT), por telas de cristal líquido (LCD).
"O monitor CRT tem um consumo muito maior,
em média, de 72,7 watts, enquanto o LCD gasta
40 watts", diz José Geraldo Antunes, CIO da
Klabin, citando dados da consultoria IDC.
Antunes calcula que a economia de energia gera-
da pela troca dos monitores na empresa poderá
atingir 160 ooo kwa por ano, levando-se em
conta que a média de utilização desses equipa-
mentos na empresa é de 2 mil horas/ano.

O fato de emitir baixa radiação, evitaldo pos-
síveis problemas de saúde para os funcionários,
também pesou na decisão da Klabin de adotar o
LCD como padrão de monitor, desde o ano pas-
sado. Além da troca de 650 equipamentos de
tubo, todos os novos micros devem vir equipa-
dos com LCD. "Até o fim do ano, pretendemos
chegar a mil monitores substituídos e, em 2009,
atingir ioo%" afirma Antunes. Esses micros são
conectados ao principal data center da Klabin,
que é terceirizado com a HP.

Os monitores usados, bem como os micros e
os notebooks desatualizados, são doados para a
Organização Não-Governamental (ONG) Terra

Viva, mantida pela
própria Klabin. To-
dos os anos, a Kla-
bin renova 25% do
seu parque de TI. O
programa de doações
das máquinas usadas
existe há oito anos e
se destina principal-
mente às comunida-
des dos municípios
onde estão instala-
das as 17 fábricas da
Klabin no país, além
de outras entidades,
como o Comitê para
Democratização da
Informática (CDI).



A Petrobras conseguiu reduzir o con-
sumo de energia em torno de 9% em

seus data centers como reflexo do
projeto de virtualização. As tecnolo-
gias de criação de máquinas virtu-
ais dos servidores e de storage têm
sido as principais ferramentas para
racionalizar as centrais de proces-
samento de dados, que abrigam
aproximadamente 2 800 equipa-
mentos. Desse total, 12 executam as
funções de 300 servidores virtuais,

rodando diferentes aplicações. "Des-
de o ano passado, intensificamos o

projeto de virtualização, com o objetivo
de aproveitar melhor os recursos dos

servidores subutilizados e assim econo-
mizar energia", afirma Antônio Carlos

Faria, coordenador de serviços de infra-
estrutura de TI da Petrobras.

Além da virtualização, a empresa produto-
ra de petróleo e energia adotou a consolidação
dos servidores, substituindo várias máquinas
pequenas por equipamentos maiores, que
geram menos calor e exigem menos refri-

geração. Os servidores antigos também es-
tão sendo trocados por novos, de prefe-

rência por modelos que apresentam
menor consumo de energia. A dis-

tribuição deles no data center
também está sendo aprimorada.



"A meta é usar a mesma capacidade de refrigeração
para maior quantidade de equipamentos" diz Faria.

As iniciativas na direção da TI verde também
levaram a Petrobras a exigir das empresas que
prestam serviços de outsourcing de impressão a
certificação ISO 14 ooo, que estabelece as normas
para a implantação de um sistema de gestão ambi-
ental. Esse é um assunto importante para a Petro-
bras, que é reconhecida globalmente em questões
de responsabilidade social pelo índice Dow Jones
de Sustentabilidade (DSJI). Nos últimos anos, a es-
tatal investiu 5,2 bilhões de reais na segurança am-
biental de suas instalações. Segundo Faria, há um
projeto, ainda embrionário, de descarte de resíduos
tecnológicos. Todas essas práticas são de interesse
dos clientes, dos investidores e da comunidade.
Exemplos como o da Petrobras mostram a im-
portância da expressão TI verde e colocam o CIO
como protagonista da sustentabilidade.«

ecarvalho
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