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Introdução

Esse guia de eficiência para data centers tem como objetivo servir de referência e consulta básica para a melhoria progressiva das instalações de processamento de
dados no país.
Através da construção de um modelo ideal, são definidas
as guias a serem seguidas por projetos que buscam
reduzir o consumo de energia, reduzindo assim, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa
associadas e os custos de operação, tornando essas
edificações mais sustentáveis e competitivas.
A busca pela melhoria constante tem início ainda na fase
de projeto, porém se estende por toda a vida útil do empreendimento, o que torna necessário o envolvimento de
diferentes equipes e profissionais.
Nesse documento esse processo de longo prazo é contemplado desde a orientação inicial para projetos mais
eficientes, até as especificações dos sistemas de gestão
de energia, que partem da definição de indicadores básicos e chegam à formatação de uma política energética,
que orienta todo o processo de tomada de decisões.
Esse guia foi pensado e estruturado de forma simples e
direta, de maneira a servir de auxílio para projetistas e
gestores de data centers em todas as fases desses empreendimentos.

-Mitsidi Projetos
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1. Caracterização dos data centers

Com a expansão das necessidades de
processamento de dados e telecomunicações nas empresas, a quantidade de
sistemas dedicados e salas de TI
aumentou consideravelmente em edifícios comerciais de todos os tipos.
É comum a existência de salas de Telecom em edifícios de escritórios com
diversos fins, seja para armazenamento
de dados em servidores, seja para roteamento de conexões à internet e à intranet.
Como primeiro passo para pensar eficiência energética em data centers é necessário caracterizar os diferentes tipos
de instalações existentes com base em
seu porte e potência instalada. Para
tanto, o fluxograma ao lado, adaptado
do Portfolio Manager1 do Energy Star,
permite caracterizar os diferentes tipos
de instalações em dois tipos: (1) Data
Center ou (2) Sala de TI ou Telecom.

1

Mais informações em ENERGY STAR, 2015

5

GUIA DE BOAS PRÁTICAS EM DATA CENTERS

2. Indicadores de eficiência
Um data center possui características de operação muito particulares em relação a outros tipos de
edificações comerciais, primeiramente em relação à potência instalada por unidade de área e segundo pelo perfil de uso das instalações.
Em relação à potência instalada, um data center pode apresentar uma potência até 100 vezes superior a um edifício típico de escritórios (DOE, 2013), isso ocorre tanto pela potência acumulada dos
computadores, quanto pela potência dos equipamentos de ar condicionado e ventilação que removem
o calor gerado pelo processamento (Tschudi, 2010).
Os principais usos finais existentes dentro de um data center são: (1) computadores e servidores; (2)
ar condicionado; (3) ventilação; (4) alimentação reserva de emergência (UPS) e (5) iluminação
(Tschudi, 2010).
Diferentemente dos edifícios de escritórios, onde a iluminação representa um consumo importante
frente ao ar condicionado e os equipamentos elétricos, nos data centers os maiores consumos são
dos computadores e servidores e do sistema de condicionamento ambiental, que incluí o ar condicionado e a ventilação. O sistema de ventilação também possui uma carga considerável, uma vez que a
refrigeração dos computadores é realizada por um fluxo constante de ar frio.
A metodologia mais utilizada e divulgada internacionalmente para avaliação do nível de eficiência de
um data center é o indicador de Power Usage Effectiveness (PUE), criado pelo The Green Grid com
suporte da American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE),
responsável pela elaboração de diversas regulamentações de eficiência.
O PUE é um número adimensional definido como o total de energia consumido por um data center
em relação ao total de energia consumido pelos equipamentos de informática (servidores e roteadores) (Green Grid, 2011). O que o PUE indica é quanto de energia os sistemas auxiliares consomem
em relação ao consumo dos computadores. Quanto menor o PUE, mais eficiente o data center.
Em termos de potência instalada, o PUE é importante, uma vez que os maiores ganhos de eficiência
estão justamente nos sistemas auxiliares e não nos equipamentos de informática, que já possuem
uma eficiência considerada alta (Tschudi, 2010).
Para a medição do PUE recomenda-se a instalação de medidores nos quadros dos equipamentos de
TI, bem como medidores na entrada principal da edificação, ou no quadro de alimentação do data
center, quando esse estiver localizado dentro de outra edificação maior.
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A medição é importante não apenas para cálculo do PUE, mas
também para alimentar o sistema de gestão de energia, fundamental para garantir a redução do consumo de energia de
forma constante e progressiva.

A periodicidade para medição
do PUE e do consumo de
energia também é um fator
importante a ser levado em

Alternativamente à instalação de medidores, é possível fazer

conta na operação de um data

uma simplificação com a potência de saída das baterias do

center. Medições mensais po-

sistema de alimentação de emergência e a potência total da
edificação. A potência de saída das baterias pode ser consultada no painel de informações da UPS (do inglês Uninterrupti-

dem indicar variações repentinas, que indiquem problemas
de operação ou manutenção,
enquanto o acompanhamento

ble Power Supply), enquanto a potência do data center como

anual pode ser definido como

um todo pode ser levantada através da contagem de todos os

linha de base para verificar o

equipamentos elétricos ou da análise dos projetos e diagramas

sucesso de medidas de efici-

elétricos.

ência.

As imagens abaixo apresentam as duas formas indicadas para
cálculo do PUE. A primeira mais precisa com instalação de
medidores (setas verdes) e a segunda aproximada pela potência das baterias do sistema de emergência (setas laranjas).

Medidor
Entrada
Potência saída das
baterias

Potência total
Instalada

Medidor
Quadro TI
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3. Equipamentos de TI e iluminação

Devido às características dos equipamentos de informática, os data centers tendem a ter altas densidades de potência, às vezes superiores a 1.200 kW/m2. Esse valor supera em muito a densidade de
um edifício comercial, por exemplo, com potências entre 75 e 108 kW/m2 (Rasmussen & Torell, 2007;
Mitchell-Jackson et al, 2003). Esse importante demanda por potência elétrica se reflete no consumo
mundial de energia desse tipo de edificação, estimado em 416,2 TWh em 2015. Esse consumo representa aproximadamente 3% do consumo mundial de energia elétrica e 2% das emissões totais de
gases de efeito estufa (Bawden, 2016).
Os equipamentos de TI mais comumente utilizados nos data centers são: (1) servidores; (2) roteadores; (3) switches de rede e (4) outros equipamentos eletrônicos que permitem armazenar informação,
processar dados, comunicar redes de computadores e administrar as interfaces entre os diferentes
usuários dos sistemas de comunicação.
A grande quantidade de equipamentos eletrônicos utilizados nos data centers gera uma quantidade
significativa de calor, o qual deve ser retirado com sistemas dedicados de ar condicionado e ventilação.
A escolha dos equipamentos de TI e suas eficiências serão definidas por outras necessidades que
não o consumo de energia e, muito provavelmente, o consumo de energia não será o fator decisivo
na aquisição. Ainda assim, existem medidas de eficiência possíveis para esse item que, normalmente, representa o maior consumo por uso final dentro de um data center. A tabela na página seguinte
apresenta medidas a serem seguidas por novos projetos, bem como para instalações existentes.
Apesar de não estar relacionado aos equipamentos de TI, o sistema de iluminação de um data center
é importante para garantir o acesso aos servidores e roteadores para programação e manutenção.
No entanto, seu consumo é muito inferior aos demais sistemas, o
que normalmente não viabiliza o investimento inicial ou a troca do
sistema existente por tecnologias mais novas e com custo mais
alto.
Ainda assim, medidas de eficiência como a instalação de sensores
de presença ou sistema de automação são fundamentais para
garantir que o consumo do sistema de iluminação seja realmente
mínimo frente às demais cargas. Ainda na fase de projeto, é importante dividir os sistemas de acionamento por corredores, de
forma que apenas as áreas que demandem atendimento sejam
acesas.
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Lista de medidas de eficiência relacionadas aos equipamentos de TI:
Monitoramento
1. Instale softwares de gestão de servidores e sistemas
2. Monitore a capacidade de processamento dos servidores
3. Monitore as taxas de transmissão dos roteadores
4. Monitore a quantidade de espaço consumido da capacidade de armazenamento
5. Monitore a idade e versão dos equipamentos
Operação
1. Desligue os equipamentos sem uso
2. Consolide os servidores e roteadores com baixo uso
3. Virtualize os servidores
4. Automatize os processos e tarefas de processamento, atualização e verificação de integridade
Planejamento
1. Verifique a existência de equipamentos mais modernos e avaliar custos de upgrade
2. Avalie a possibilidade de contratos de concessão e aluguel de equipamentos, viabilizando
upgrades mais frequentes
3. Avalie a possibilidade de utilizar racks e equipamentos com refrigeração a líquido
4. Desenvolva uma política de troca com prioridade na remoção dos equipamentos mais desatualizados
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4. Sistemas de ar condicionado

O sistema de ar condicionado e ventilação é o
maior consumidor de energia de um data center,
após o consumo dos equipamentos de TI. Normalmente é nesse sistema que se encontram as
maiores possibilidades de ganhos com eficiência, tanto em fase de projeto de novas instalações como em instalações existentes.
Diversas medidas são possíveis, desde a simples reprogramação das temperaturas de saída da água
fria, até o isolamento térmico de superfícies em contato com o ambiente externo, como paredes e
cobertura.
A quantidade de medidas de eficiência possíveis varia com o tipo de edificação onde o data center
está instalado. Data centers de grande porte, com edifícios dedicados, normalmente, terão uma envoltória com maior exposição ao ambiente externo e, consequentemente, maiores ganhos possíveis,
enquanto data centers inseridos dentro de edificações com outros fins, terão uma exposição menor.
As possibilidades de redução de consumo do sistema de ar condicionado através de modificações na
envoltória do edifício serão discutidas no último capítulo desse guia. Nesse capítulo serão tratadas
apenas as medidas que se aplicam ao sistema de ar condicionado e ventilação em específico. As
medidas foram divididas em monitoramento, operação e planejamento, tanto para a planta em operação, quanto para a central de resfriamento.
Em fase de projeto, recomenda-se que
ferramentas de simulação sejam utilizadas
para avaliar medidas de eficiência específicas para a realidade climática do local
onde o data center será construído, gerando assim reduções de consumo ainda
mais significativas, sem necessariamente
aumentar o custo final da obra de forma
restritiva.
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Lista de medidas de eficiência relacionadas ao sistema de ar condicionado e ventilação para a
planta em operação:
Monitoramento
1. Estime o Índice de Temperatura de Retorno (RTI) e o Índice de Resfriamento dos Racks
(RCI), de acordo com a metodologia americana da ASHRAE 2
Operação
1. Aumente a temperatura do ar frio na entrada dos racks de equipamentos de TI, sugerido pela
ASHRAE em 27 oC, mesmo que isso signifique que, em alguns momentos, os equipamentos
operarão em temperaturas mais altas na faixa dos 32 oC
2. Recalibre os sensores de temperatura e umidade de uma a duas vezes ao ano, inclusive os
localizados no interior de unidades self-contained
3. Troque os filtros dos equipamentos caso apresentem sujeira excessiva
4. Aumente o percentual de umidade do ar na entrada dos racks adotando outras medidas de
controle e redução de energia estática, como bom aterramento dos cabos e utilização de materiais condutivos no piso
5. Reduza o congestionamento de cabos no piso elevado através da gestão e remoção de cabos antigos, permitindo assim um maior fluxo de ar frio
6. Reduza vazamentos de ar no piso elevado para minimizar perdas de pressão e perdas de ar
frio
7. Remova as portas e tampas decorativas dos racks para melhor circulação de ar, caso o fechamento seja necessário para segurança, faça furo nas superfícies
8. Garanta o isolamento dos corredores frios e quentes através da instalação de barreiras onde
ocorrerem vazios, seja no interior dos racks, seja nas linhas externas de equipamentos
Planejamento
1. Instale sensores de temperatura e umidade para automação do sistema de ar condicionado
na entrada de alguns racks distribuídos em localizações representativas, ao invés de em um
local genérico
2. Faça uso de corredores frios e quentes para circulação de ar, colocando a frente dos equipamentos de TI nos corredores frios e a parte de trás nos corredores quentes. Os corredores
frios devem receber ar frio pelo piso e os corredores quentes devem ter aberturas para retorno no forro
3. Projete a altura do forro para retorno do ar quente de forma a atender a demanda térmica específica dos equipamentos de TI, reduzindo assim a potência necessária de ventiladores
4. Projete a tomada de ar quente do forro diretamente sobre os corredores quentes
5. Reduza a mistura de ar quente e frio com uso de barreiras físicas instaladas entre os corredores
6. Avalie os ganhos com resfriamento gratuito (free cooling) e resfriamento noturno (night cooling) a partir da realidade climática da cidade onde o data center está localizado
7. Instale variadores de frequência nos ventiladores para reduzir a velocidade de operação
quando a demanda térmica for menor

2

ASHRAE Guidelines for Data Center Temperatures Ranges
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Lista de medidas de eficiência relacionadas ao sistema de ar condicionado e ventilação para a
central de resfriamento:
Monitoramento
1. Monitore o consumo da central de resfriamento com uso de medidores exclusivos para essa
área
2. Para centrais de grande porte, monitore a temperatura e a vazão de água gelada
3. Use indicadores para controle constante e periódico do consumo de energia, como kW/TR,
por exemplo
4. Monitore a qualidade da água nas torres de resfriamento fazendo os ajustes e purgas necessários
Operação
1. Avalie o paralelismo dos Chillers e estime se o percentual de uso dos equipamentos está
abaixo da curva de eficiência. Equipamentos com fator de uso baixo consomem mais energia
2. Ajuste o sistema de automação para acionar os Chillers de acordo com a demanda térmica e
a curva de eficiência dos equipamentos
3. Ao final da vida útil, substitua os Chillers e equipamentos de resfriamento antigos por equipamentos de alta eficiência
4. Substitua os sistemas de distribuição de água fria de 3 válvulas por de 2 válvulas com variador de frequência nas bombas para controle da vazão
5. Recalibre os sensores de temperatura da entrada de água no sistema de refrigeração e da
entrada de água no sistema de condensação
6. A partir do monitoramento do RTI e RCI na planta em operação, aumente a temperatura da
água fria na saída do chiller
7. Instale variadores de frequência e module o acionamento das torres de resfriamento a partir
da demanda da planta com acionamento em paralelo, ao invés de em série
Planejamento
1. Calcule a potência dos Chillers de acordo com a demanda térmica estimada para o edifício,
considerando as cargas, perfis de uso e características corretas da envoltória. Devem ser
usados fatores de segurança adequados, de forma a evitar superdimensionamento dos equipamentos
2. Instale sistemas de automação dos Chillers para controlar o acionamento a partir da demanda térmica e da curva de eficiência dos equipamentos
3. Em data centers com grande densidade de equipamentos de TI, avalie a possibilidade de
adotar resfriamento com radiadores à água nos racks, com uso de sistema de condensação e
torres de resfriamento, eliminando completamente a necessidade de Chillers
4. Avalie a possibilidade de aquisição de equipamentos e racks com resfriamento à água, ao invés de ar
5. Opte por sistemas de distribuição de água fria de 2 válvulas com variador de frequência nas
bombas para controle da vazão
6. Opte por Chillers capazes de operar apenas com sistema primário de distribuição de água
gelada, removendo a necessidade de bombas adicionais em um sistema secundário
7. Opte por bombas com motores de alta eficiência
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5. Sistemas de backup

As instalações de data centers são classificadas quanto
a sua disponibilidade ao longo das horas do ano em quatro categorias, chamadas de
Tier (figura ao lado). Basicamente o que define a disponibilidade são as existências
de redundâncias nos diversos
sistemas, principalmente nos
fornecedores de energia.
Para obter as diferentes redundâncias necessárias são
adotadas estratégias de suprimento específicas.
Para suprimento de eletricidade, o modelo mais comum é a utilização de um banco de baterias em
conjunto com geradores a diesel. Na eventualidade de uma queda da eletricidade da rede de distribuição, o banco de baterias assume as cargas dos equipamentos de TI durante os segundos necessários para acionamento do gerador.
Apesar do banco de baterias ainda ser a opção mais comum para os sistemas de UPS, diferentes
tipos de sistemas e estratégias para suprimento de emergência estão disponíveis. Os sistemas mais
utilizados em data centers são: (1) dupla conversão; (2) conversão delta e (3) rotativo. Os dois primeiros possuem bancos de bateria com diferentes estratégias de alimentação, enquanto o terceiro tipo
funciona pelo acúmulo de energia cinética em um pêndulo girante que aciona um alternador para
produção de eletricidade quando a eletricidade da rede é cortada. Dos três tipos, o primeiro é o que
apresenta o maior potencial de redução de consumo de energia, uma vez que é uma tecnologia mais
antiga, no entanto uma série de medidas de eficiência podem ser adotadas, como mostra a planilha
na próxima página.
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Lista de medidas de eficiência relacionadas aos sistemas de UPS:
Medida de eficiência

Detalhamento

Verificar a potência instalada

Em algumas instalações o sistema de UPS pode estar superdimensionado

do sistema de UPS e das

em relação às cargas instaladas, o que permite reduzir o consumo de

instalações

energia através do desligamento de equipamentos modulares e/ou substituição por um banco de baterias menor.

Verificar a possibilidade de

Os filtros de harmônicos em alguns sistemas de dupla conversão podem

remover o filtro de harmônicos

ser removidos sem consequências para a rede interna de distribuição,

na entrada do UPS

reduzindo o consumo de energia do sistema de alimentação das baterias.

Instalar sistemas de UPS mo-

Quanto menor o fator de uso dos sistemas de UPS de dupla conversão,

dulares com fator de uso mai-

menor sua eficiência e maior seu consumo. Instalar sistemas modulares

or

menores que podem ser ligados e desligados, aumentando o fator de uso,
pode reduzir o consumo de eletricidade.

Verificar a potência e a ne-

Transformadores apresentam perdas constantes em seu funcionamento,

cessidade dos transformado-

ainda mais quando operam fora de seu fator de uso ideal. Substituir trans-

res de eletricidade existentes

formadores superdimensionados por potências adequadas, bem como
remover transformadores desnecessários pode reduzir o consumo.

Corrigir o fator de potência

Alguns contratos de fornecimento de eletricidade multam os consumidores
que apresentam fatores de potência abaixo de determinados valores. Corrigir o fator de potência pode reduzir a aplicação de multas.

Além dos sistemas de UPS outros sistemas de geração alternativa de eletricidade devem ser instalados para garantir um acionamento total do data center na eventualidade do corte de fornecimento
pela distribuidora de energia elétrica.
Os sistemas mais comuns são os geradores a diesel, que possuem uma autonomia devido ao armazenamento local do combustível, bem como uma facilidade de operação por conseguir entrar em
regime de operação mais rapidamente que outras opções que trabalham com outros combustíveis.
Apesar disso, os geradores a diesel nem sempre representam a melhor opção de custo e possuem
índices de emissão de poluentes locais elevados. Outras opções como geradores a gás natural podem ser uma opção mais ambientalmente limpa e com vantagens tarifárias, sem comprometer o acionamento do data center.
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Uma oportunidade a ser estudada também, é a possibilidade de utilizar os rejeitos térmicos dos geradores para produção de calor e frio em sistemas de cogeração. Nesse sistema, o calor descartado
nos gases de escape e no resfriamento da camisa do motor é aproveitado para produção de água
quente. A água quente pode então ser usada para (1) uso indireto para aquecimento de ambientes
ou água de banho ou (2) produção de frio em um chiller de absorção. Como a demanda por frio é
constante em um data center, em algumas realidades tarifárias a cogeração pode ser utilizada na
base, com geração de eletricidade e frio na própria planta. Nessa configuração a eletricidade da rede
é a opção de backup.

Nos últimos anos a quantidade de data centers no mundo cresceu exponencialmente, levando à críticas sobre as emissões de gases de efeito estufa por esse tipo de edificação. Para aliviar essa questão empresas como Amazon, Apple, Google e Microsoft fizeram investimentos de grande porte em
sistemas fotovoltaicos para mitigação das emissões geradas pelo consumo de eletricidade da rede
de distribuição. No Brasil, os sistemas solares para geração de eletricidade estão ganhando espaço
rapidamente e poderão ser uma alternativa efetiva para redução de emissões e custos nos próximos
anos, representando assim a principal fonte renovável para uso em data centers. Outros sistemas
também possuem potencial, porém ainda com custos restritivos, como cogeração com biomassa e
células combustíveis. Um ponto a ser levado em conta em qualquer um desses sistemas é a geração
de eletricidade em corrente contínua, que pode ser aproveitada diretamente no fornecimento do sistema de UPS, substituindo os transformadores por controladores de carga, que apresentam menores
perdas.
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6. Envoltória das edificações

A envoltória é o que controla as relações entre os ambientes interno e externo das edificações, expondo mais ou menos seu interior às condições climáticas exteriores. Um data center apresenta condições internas muito mais padronizadas e com menos necessidades de iluminação natural que um
edifício de escritórios ou uma residência, por exemplo, por isso muitas vezes sua envoltória é deixada
em segundo plano e não passa pelo mesmo nível de discussão técnica que outros pontos, como os
equipamentos de TI e os sistemas de condicionamento.
Apesar disso, é justamente a envoltória que regula o potencial de resfriamento natural de um edifício,
o que, significa que um bom projeto pode criar condições para redução ou até mesmo eliminação do
consumo de energia para condicionamento ambiental.
Para exemplificar o potencial da envoltória em um projeto, são apresentados três estudos de caso de
data centers considerados como exemplos de eficiência energética no mundo: (1) Data center da
Yahoo em Lockport, NY; (2) Data center Green Mountain na Noruega e (3) Data center submerso da
Microsoft.

O data center da Yahoo em Nova Iorque possui uma envoltória pensada
para proporcionar um fluxo contínuo de ar para ventilação, possuindo grelhas de abertura nas laterais e saídas de ar quente localizadas na cobertura.
Concebido para aproveitar o potencial de resfriamento gratuito (free cooling),
a economia de eletricidade é estimada em 40% e a instalação apresenta um
PUE de apenas 1,08 (Datacenter Dynamics, 2015)

ão

O Green Mountain Datacenter foi construído em um antigo depósito nos
fjords noruegueses, protegido da radiação solar e com uma central de resfriamento que utiliza água fria do mar a 8 oC, o que permitiu eliminar o uso de
Chillers para produção de água gelada. Juntamente com a aquisição de
eletricidade de origem hidroelétrica, o edifício opera seus 26 MW de potência
com fontes exclusivamente renováveis (Green Mountain, 2016)

Apesar de ainda estar em fase de estudo, um data center de pequeno porte
da Microsoft foi instalado no interior de um compartimento lacrado e submerso no oceano por três meses para avaliar as condições de operação e uso.
O resultado apresentou um potencial enorme para redução no consumo de
energia e demonstra como, num futuro próximo, os data centers submersos
poderão começar a ser uma realidade (Microsoft, 2016).
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A simulação energética de projetos tem crescido no Brasil devido às certificações como o selo LEED
do USGBC e a etiqueta de eficiência do PBE Edifica do Inmetro, porém seu uso ainda é pequeno e
pouco ainda se conhece no mercado sobre seu potencial em reduzir o consumo de energia em novas
edificações.
A simulação energética é realizada em softwares específicos onde um modelo 3D termo-energético
do projeto da edificação é elaborado. O modelo é alimentado com informações de uso da área, equipamentos instalados e especificações dos diferentes sistemas, como iluminação, ar condicionado e
ventilação. A partir desse modelo o consumo de energia anual é simulado e, então, comparadas com
diferentes estratégias e medidas para redução.
Para realizar a simulação são carregados no modelo os dados climáticos do local geográfico onde o
data center será instalado, o que permite avaliar de forma efetiva o uso de medidas de eficiência mais
complexas, como resfriamento gratuito (free cooling) e resfriamento noturno (night cooling). Essas
medidas sozinhas têm o potencial de reduzir em até 20% o consumo de eletricidade de um data center, dependendo das características do clima onde ele está inserido.
A simulação energética permite ainda estudar o impacto de sistemas de automação mais avançados,
bem como medidas a ser realizadas na envoltória, como utilização de materiais com maior isolamento térmico. Essas medidas apresentam custos elevados de implantação, por isso é fundamental que
um estudo de custo-benefício seja realizado ainda na fase de projeto.
Para o caso específico dos data centers, a simulação permite avaliar: (1) o consumo por diferentes
tipos de sistema de backup; (2) o potencial de ventilação natural e gratuita; (3) a utilização de diferentes sistemas de ar condicionado com resfriamento a água e a ar; (4) a adoção de motores e bombas
de alta eficiência; (5) a utilização de materiais de alto desempenho em paredes e na cobertura; (6) o
potencial de cogeração a partir da produção de eletricidade e frio, entre outras.
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7. Gestão de energia

Um sistema de gestão de energia
é um sistema de monitoramento e
controle contínuo com foco em
uma política energética organizada em objetivos, definições e responsabilidades, apoiada, na prática, por um planejamento de metas
e ações para obtenção dos objetivos definidos.
Um sistema de gestão de energia
é um componente fundamental

(ABNT, 2011)

para garantir que a redução de
consumo de energia seja constante e efetiva. Apesar de seu escopo
ser aplicável em diferentes tipos
de edificações, para os data centers - devido ao seu consumo intensivo de energia - a adoção de um sistema se mostra ainda mais
importante.
O desenvolvimento de um sistema de gestão parte da construção de uma linha de base de consumo
a partir de medições – mais ou menos complexas – realizadas com base nos consumos e medidores
disponíveis no data center. A partir da linha de base são definidas estratégias contínuas de redução
de consumo e custos com energia. Diferentes indicadores podem ser adotados para a linha de base,
sendo seu objetivo maior representar a realidade de consumo de forma fidedigna. O PUE, descrito no
capítulo 2 – Indicadores de eficiência, pode ser um utilizado de forma pontual para classificar o consumo do data center, porém não é suficiente para garantir o acompanhamento do consumo no médio
e longo prazo. Indicadores complementares, como potência instalada em equipamentos de TI e consumo de energia pelo sistema de ar condicionado são informações complementares importantes,
principalmente nos data centers que ainda possuem espaços disponíveis para expansão.
Diferentes softwares disponíveis no mercado podem auxiliar com o acompanhamento dos indicadores, fornecendo inclusive alertas quando o consumo ou a demanda ultrapassam os valores configurados para alarme. Esses softwares, no entanto, devem ser alimentados pela política energética da
instituição, que indica quais são os valores e metas a serem obtidos, bem como os indicadores corretos a serem monitorados.
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O desenvolvimento de uma política energética deve ser realizado por diretores de diversos departamentos dentro de uma organização que, posteriormente, irão definir os responsáveis pela sua aplicação e revisão. Dessa forma, a política energética deve ser considerada como parte da cultura da
empresa, ao lado de outros valores importantes, como qualidade e meio ambiente.
Um sistema de gestão de energia bem estruturado trará
ganhos recorrentes para a empresa por si só, no entanto,
pode ainda ser utilizado para facilitar a obtenção de certificações aplicáveis na área, como o Selo Procel Edificações, a ISO 50.001, que trata exclusivamente
sobre sistemas de gestão de energia e o selo LEED para edifícios existentes, que reconhece edificações com alto grau de eficiência e sustentabilidade.
A figura abaixo apresenta um exemplo de informações levantadas para um sistema de gestão de
energia de uma indústria, revelando de forma visual e direta os principais sistemas consumidores em
reais gastos. O Diagrama de Sankey, nome da ferramenta adotada para produção da figura, caracteriza-se por distribuir o valor total do consumo em função da largura das setas.

Diagrama de Sankey com consumos de energia em reais para definição da linha de base de consumo de um
sistema de gestão de energia em implantação em uma indústria
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A partir desse guia e das medidas apresentadas, espera-se que seja possível elevar a eficiência dos
data centers brasileiros, contribuindo assim para uma maior competitividade, menor impacto ambietal
e melhor confiabilidade de operação.
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