


USP quer ser referência "verde"
Duzentos e vinte e nove cursos
de graduação em 40 unidades
e com 56 mil alunos. Na pós-
graduação, são 30 programas
e 22 mil discentes. Os núme-
ros justificam o prestígio da
Universidade de São Paulo
(USP), responsável por 28% da
produção científica brasileira,
de acordo com dados da insti-
tuição, e por 10% de todos os
programas de pós-graduação
do Brasil.

Mas a universidade, que
forma 2 mil doutores por ano,
não parece satisfeita em ser re-
ferência apenas no mundo aca-
dêmico. Quer mais, e está se

posicionando firmemente no

um dia", relata Tereza Cristina
Melo de Brito Carvalho, dire-
tora do Centro de Computação
Eletrônica (CCE) da USP.

A expectativa era fazer um
pregão reverso do entulho e
reinvestir os fundos no próprio
projeto. Sete empresas partici-
param do pregão, mas o valor
máximo conseguido foi 1,2 mil
reais. A experiência provou à
professora que o processo de
reciclagem de lixo eletrônico é
mais complexo do que se ima-
gina à primeira vista. Para de
fato fazer dinheiro com o lixo
tecnológico, é preciso separá-
lo por tipo de material e não
por categoria de equipamento.
Fazendo isso, é possível vender

que diz respeito ao estabeleci-
mento de políticas de TI Verde.
O primeiro passo foi dado em
agosto 2007, com a criação de
um comitê de sustentabilidade.
Em dezembro, a universidade
começou a se preocupar com
o lixo eletrônico e, em 2008,
estabeleceu uma parceria com
o Massachusetts Institute of
Technology (MIT) para criar
um projeto focado no tema.

"Em janeiro deste ano, fize-
mos uma campanha para todos
os funcionários trazerem lixo
eletrônico de casa, como CDs,
monitores, celulares velhos.
Recolhemos cinco toneladas em

a sucata para empresas de reci-
clagem especializadas.

Além disso, selecionar o entu-
lho por tipo de material garante
um fim mais sustentável, evitan-
do que ele seja descartado em
lixões comuns. Tereza estima
que, ao adotar esse modelo de
separação, é possível multiplicar
por dez o valor obtido com a ven-
da dos resíduos. A universidade
está em vias de criar uma seção
no CCE para fazer este traba-
lho. Serão necessários 300 m2 de
área para abrigar equipamentos
como trituradeira, compactador
e balança.

O desafio, agora, é achar a
equação exata entre o investi-
mento e o volume de lixo ne-
cessários mensalmente para
garantir o retorno esperado.
"Calculamos que, para fechar
a conta, precisaremos de 500 mi-
cros por mês. Não vou conseguir
essa quantidade só na USP, então
queremos abrir para familiares
de funcionários e também para
a comunidade. A idéia é que o
projeto esteja implantado até
outubro", dizTereza.

O parque de micros da USP
soma 40 mil computadores, com
cido de vida entre quatro e cinco
anos. Cerca de 10% do total é tro-
cado anualmente. A substituição
de todas as máquinas resultaria
em uma economia anual de 900
mil reais ou de 70 mil reais ao
mês na conta de energia elétrica
da universidade, de acordo com
cálculos do MIT.

Parte das máquinas cuja vida
útil chegou ao fim foi substituí-
da, no fim do ano passado, por
desktops e laptops da Itautec
com o "Selo Verde" criado pela
USP em dezembro. Os computa-
dores foram desenvolvidos com

especificações que garantem
menor consumo de energia e
seu processo de produção ex-
clui o uso de substâncias tóxi-
cas, como chumbo.

Tereza conta que o "Selo
Verde" vale exclusivamente
para os computadores da Itautec
utilizados na instituição e não
para toda a linha de produtos



da fabricante. A intenção da
universidade é promover, no
longo prazo, a troca de todo
o parque de informática por
produtos ecológicos, incluindo
impressoras e equipamentos de
rede. "Temos poucos produtos
'verdes' no mercado", lamenta
a diretora do CCE, lembrando
que a falta de políticas públicas
não incentiva os fabricantes a
desenvolverem produtos am-
bientalmente sustentáveis.

Na área de software, há
algumas opções de produtos
de virtualização que ajudam a
diminuir a conta de energia elé-
trica e a conseqüente emissão
de carbono para a atmosfera.
Ainda no primeiro semestre,
a USP planeja virtualizar 16
servidores de seu data center,
onde ficam hospedadas as 8o
mil contas de correio eletrô-
nico da universidade, além
de sistemas corporativos - de
matrícula, por exemplo - e as
páginas das unidades de ensino
e de pesquisa.

"Imagino que, com a virtuali-
zação consigamos diminuir em
30% a energia consumida atual-
mente", prevê Alberto Camilli,
diretor da divisão técnica de
operação de infraestrutura
do CCE. O objetivo principal
é simplificar o gerenciamento
dos servidores, tornando o pro-
cesso mais dinâmico e flexível.

A seleção dos fornecedores será
por meio de edital e o projeto
deve envolver investimentos
de aproximadamente 500 mil
reais. "Esse valor se paga em
menos de um ano", comemora
o diretor.

Uma fusão de idéias sustentáveis
Desde que o Santander com-
prou o Banco Real, em 2007,
teve início um longo processo
de integração entre os dois ban-
cos que envolveu, também, a
unificação das políticas de
sustentabilidade. Uma das
iniciativas é doar servidores e
desktops obsoletos para reuti-
lização em instituições e orga-
nizações não-governamentais.
Em 2008, foram distribuídos
5 mil equipamentos, número
que deve subir este ano com a
integração de prédios.

Outro destaque da política
de sustentabilidade do grupo
Santander é a virtualização de
servidores e desktops. O banco
encerrou o ano passado com
cerca de 600 máquinas virtua-
lizadas. "Começamos timida-
mente no fim de 2007 e tenho
certeza que vamos avançar
este ano, porque estamos com
um projeto forte neste sentido.
Por isso não quero dar previ-
são para 2009", afirma Hilda
Raquel Guiaro Sicuto, superin-
tendente da Produban, empresa

de tecnologia do grupo, lem-
brando que o consumo mensal
de energia e ar condicionado
caiu cerca de 40%. No quesito
espaço físico, a redução foi su-
perior a 30%.

"Virtualizar dá trabalho. É
um projeto que traz riscos e
você tem que estar disposto
a mexer em aplicativos, em
software. Há benefícios de
redução, mas, num primeiro
momento, você tem que investir
em capital humano e em abrir
espaço no seu calendário", des-
taca Hilda. "Mas no primeiro
ano o investimento se paga",
completa.

Céu de Brigadeiro
O clima do planeta é o principal
afetado pelas emissões de car-
bono e pela falta de políticas de
desenvolvimento sustentável.
No Brasil, o Centro de Previsão
de Tempo e Estudos Climáticos
(CPTEC), do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE),
acompanha de perto as varia-
ções climáticas no território
brasileiro.

Para analisar e ajudar a preve-
nir inundações e secas, o CPTEC
conta com supercomputadores
vetoriais SX-6 e SX-4, capazes de
processar até 768 bilhões e 16
bilhões de operações aritméticas
por segundo, respectivamente.
Há também um cluster com
1.110 processadores que execu-
ta até 5,7 trilhões de operações
aritméticas por segundo. Com
tanto poder de processamento,
a refrigeração do data center do
centro começou a ficar ineficien-
te. Embora houvesse potência, o
sistema não oferecia a refrigera-
ção esperada.

Em 2007 o CPTEC deu início
a um projeto para criar um data
center verde com sistema de re-
frigeração inteligente. Contratou

uma empresa de engenharia,
a Conbras, e adquiriu equipa-
mentos da Emerson Network,
em um investimento de 736,8
mil reais concluído em meados
do ano passado. "Em 21 meses,
obteremos o pay back. A econo-
mia mensal é de 35 mil reais a
37 mil reais (17% do valor total
da conta de eletricidade). Após
a instalação, no primeiro mês já
obtivemos economia", comemo-
ra Fabiano Azevedo, gerente de
manutenção da Conbras. "Nossa
expectativa era reduzir o consu-
mo do data center em 5%, mas
conseguimos diminuir em todo
o prédio do INPE", acrescenta.

O ar condicionado instalado
no data center analisa a neces-
sidade dos supercomputadores
e trabalha de acordo com a de-
manda das máquinas, evitando
operação além ou aquém do
processamento. •
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