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ONG pede engajamento
dos fornecedores com
o uso de energias
renováveis nos projetos
de computação em nuvem

Fornecedores e clientes con-
cordam que a computação em
nuvem ajuda a reduzir os
custos com infraestrutura e
também elimina o pagamento
de licença pelo software. Mas
nem só de benefícios vive
esse conceito. Pelo menos é
o que diz um relatório do
Greenpeace intitulado “Make
IT Green: Cloud Computing
and its Contribution to Cli-
mate Change” (em tradução
livre, “Torne a TI Verde:
Computação em nuvem e sua
contribuição para as mudan-
ças climáticas).

O estudo adverte que o
crescimento da computação
em nuvem será acompanhado
por um forte aumento das
emissões de gases de efeito es-
tufa, e pede que as grandes
empresas do setor de TI façam
mais para ajudar o meio am-
biente. “A nuvem está crescen-
do em um momento em que
alterações climáticas e a redu-
ção na emissão de gases torna-
ram-se uma preocupação pri-
mordial”, diz o relatório.

O objetivo é chamar a
atenção para o aumento do
uso de data centers devido à
expansão da computação em
nuvem no mundo, e a enorme
quantidade de energia que é
necessária para fazê-los fun-
cionar. Um grande data cen-
ter, segundo eles, gastaria
mais energia do que vários
pequenos. O grupo diz que é
responsabilidade dos “gran-
des inovadores da era digi-
tal”, que seriam “líderes da
promoção de uma revolução
energética”.

O “verde” da IBM
Em novembro do ano passado,
a IBM apresentou o projeto de
um data center que teria
emissão zero de carbono na
atmosfera. Na ocasião, o exe-
cutivo alemão Bruno Michael
disse que grande parte do
consumo de energia elétrica
de uma central de dados é
gasto para o resfriamento do
equipamento, que atinge altas
temperaturas.

Dessa forma, a solução se-
ria desenvolver processadores
termicamente mais eficientes
e novos sistemas de refrigera-
ção. Além disso, o projeto pre-
vê que o calor produzido pelas
máquinas possa ser usado no
aquecimento da vizinhança
em cidades de clima frio, neu-
tralizando as emissões. O
equipamento estará disponí-
vel ainda este ano. ■

Armazenamento de informações
das empresas nos enormes centros
de dados terceirizados, que requerem
grande quantidade de energia, vai
aumentar emissão de gases poluentes

Para o Greenpeace,
“grandes inovadores
da era digital”, como

Steve Jobs, seriam
responsáveis pelo

aumento da poluição
gerada devido

ao crescimento
dos data centers

Tony Avelar/Bloomberg

Data center é vilão
para o Greenpeace
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2010,  Primeiro Caderno, p. 9.
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