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RESUMO 
 

A crescente demanda da população mundial por informações e serviços on-line e 
em tempo real, impulsionada pelas políticas de inclusão digital, pelas novas 
tecnologias da WEB 2.0 e pelo uso massivo das redes sociais, consolidou a 
disseminação de datacenters de grande porte e de alta disponibilidade para suportar 
essa demanda computacional. O gerenciamento eficaz da infraestrutura que abriga 
e suporta centenas ou milhares de servidores e outros recursos computacionais 
apoia-se na garantia de uma operação com alta disponibilidade e qualidade que seja 
ao mesmo tempo sustentável financeira e ecologicamente. A energia elétrica é um 
insumo essencial para a operação de um datacenter e o seu consumo vem 
crescendo nos últimos anos, a ponto dos custos com energia elétrica já serem 
atualmente maiores que os custos com equipamentos de informática. Este trabalho 
descreve o cenário atual da área de eficiência energética em datacenters e propõe 
um modelo que alia a gestão dos recursos de informática com a gestão dos recursos 
de condicionamento térmico da sala de servidores. Com uma abordagem integrada 
dos recursos de TI e de infraestrutura, este trabalho propõe a conjugação de 
esforços entre as duas áreas que representam os maiores custos em um datacenter. 
A metodologia proposta é composta de cinco módulos o primeiro executa a coleta 
dos dados do ambiente, o segundo faz o tratamento dos dados coletados, o terceiro 
é responsável pelo armazenamento e indexação dos dados, o quarto módulo faz a 
provisão da carga futura e o quinto módulo é responsável pelo despacho de carga. A 
conjugação de todos esses módulos busca a eficiência no consumo de energia 
elétrica atuando para manter a sala de servidores abaixo da temperatura crítica, 
enquanto gerencia a quantidade de servidores ligados para atender à demanda dos 
usuários, desligando servidores sem necessidade de uso. Os resultados estimados, 
considerando os dados coletados durante oito meses, em um ambiente real com 196 
servidores, demonstraram que as oportunidades de eficiência são superiores a 60% 
de redução no consumo de energia com a aplicação da metodologia proposta neste 
trabalho. 
 

 

 

Palavras–chave: Datacenter. Eficiência Energética. Computação em nuvem. Sala 
de servidores.  TI Verde. 
 



 
 

ABSTRACT 

 

There is an increasing global demand for more information, online services,  
and real-time data. These demands are in response to the Digital Inclusion policies, 
new Web 2.0 technologies and the massive usage of social networks. As a result, 
larger datacenters with high availability which host and support numerous servers 
and many other computing resources are in high demand. Electricity is an essential 
part of a datacenter operation and its cost has been inclining for the past years to the 
point where in most cases the cost of electricity is greater than the cost of 
computer equipment. But with effective infrastructure management of the 
datacenter it will deliver high quality and availability that is financially affordable and 
environmental friendly. The integrated approach of IT resources and infrastructure, 
the two major costs, electricity and servers in a data center will be mitigated. This 
paper describes the current situation of the energy efficiency issues in datacenters 
and proposes a model that combines the management of computer resources with 
the thermal air conditioning in the server room. The proposed model consists of five 
modules – the first is responsible for data gathering, the second for data completion, 
the third is a database, the fourth  is a forecast module and the fiveth is the load 
schedule. All modules together seeks for efficiency in electricity consumption in the 
server room below critical temperature resulting only supporting active servers while 
powering off idle ones. The above design was tested effectively in a live datacenter 
with 196 servers during an eight months period with energy savings around 60% 
compared with previous model. 
 

 
 
Keywords: Datacenter. Energy Efficiency. Cloud computing. Computer room. Green  
IT. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

A preocupação mundial mais evidente com a matéria de Eficiência Energética 

começou após a crise do petróleo de 1973–74, pouco tempo após a publicação, pelo 

Clube de Roma, do relatório Limits to Growth (MEADOWS et al., 1972). No 

documento foram usados modelos matemáticos para fazer previsões acerca dos 

limites de sustentabilidade do planeta em termos de energia, meio ambiente, 

tecnologia, poluição, crescimento populacional, entre outros temas. Uma nova 

ocorrência da crise do petróleo em 1979–81 e a conjugação de esforços mundiais 

para conservação e uso sustentável dos recursos naturais criaram o ambiente 

favorável para o desenvolvimento da área de Eficiência Energética como 

instrumento importante que alia a manutenção do desenvolvimento às melhores 

práticas de conservação do ambiente natural. Esses fatores criaram o senso comum 

de que o aumento da eficiência energética é uma das formas econômica e 

ambientalmente efetivas de atender às necessidades de energia. 

O Brasil possui programas de eficiência e diversidade da matriz energética 

reconhecidos internacionalmente, como o Programa Nacional do Álcool (Pró-Álcool), 

criado em 1975, e o Programa Nacional de Conservação de Energia (PROCEL), 

criado em 1985, que fomentam as melhores práticas para a conservação de energia 

elétrica em vários setores da economia. 

Por outro lado, o desenvolvimento da Rede Mundial de Computadores 

(Internet), em meados dos anos 1980, e os movimentos de inclusão digital criaram 

um cenário que popularizou o acesso à informação e aos serviços informatizados 

em tempo real com custos cada vez menores. Todos esses novos serviços 

fundamentalmente on-line precisam estar suportados por ambientes computacionais 

robustos, com alta disponibilidade e com operação 24 horas por dia, sete dias por 

semana. 

As novas plataformas WEB 2.0 (BEEL et al., 2011) permitiram a criação on-

line de conteúdo em escala global pelos usuários da Internet, e todo esse conteúdo 

precisa estar armazenado, ser processado e acessado a partir de grandes centros 

de computação e processamento de dados, conhecidos como datacenters. Em uma 

analogia simples, os datacenters podem ser considerados como as fábricas da Era 

da Informação, e para prover a capacidade de processamento e armazenamento de 
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dados, com alta disponibilidade, consomem mundialmente mais de 26GW de 

potência (1,4% do consumo mundial), crescendo a uma taxa anual de 12%, segundo 

Sergio Ricciardi (RICCIARDI et al., 2011). 

Atualmente uma grande quantidade de serviços como transações financeiras, 

serviços públicos, delegacias de Polícia, serviços da Receita Federal estão 

baseados em plataformas computacionais (GRID; LABORATORY, 2008) 

hospedadas em datacenters espalhados por praticamente todos os países, com 

requisitos de disponibilidade e desempenho cada vez mais exigentes, sendo a 

energia elétrica um ativo essencial para a operação desses datacenters. 

Esta dissertação evidenciará que as oportunidades de ganhos de eficiência 

podem ser discutidas sob a ótica da eficiência energética, resultando na estimativa 

de reduções substanciais no consumo de energia elétrica e, consequentemente, em 

economias financeiras significativas.  

Para subsidiar este estudo, servidores do ambiente de produção em um 

datacenter foram monitorados por ferramentas que colheram dados do uso de CPU, 

do número de usuários ativos, da temperatura de entrada do ar frio e da temperatura 

de saída do ar quente de todos os servidores que atendem a um serviço de missão 

crítica. Todas essas informações foram coletadas minuto a minuto, 24 horas por dia, 

sete dias por semana, durante oito meses, criando um banco de dados com todas as 

informações coletadas. 

A proposta de coleta de dados em um ambiente real de produção agrega 

valor para este trabalho, mas introduz variáveis não controladas no processo, que 

podem afetar várias partes do modelo em estudo e serão comentadas ao longo do 

trabalho.  

O mecanismo de coleta de dados está sujeito às falhas internas, como falha 

no processo computacional de coleta de dados, falta de espaço em disco para 

armazenar os dados coletados, falhas de hardware nos componentes analisados, 

além de interferências externas típicas do ambiente de produção, como rotinas de 

backup e desligamentos elétricos programados, entre outras. Considerando a coleta 

a cada minuto, durante vários meses, era esperada a ocorrência de valores faltantes 

na série de dados coletados. Valores faltantes foram analisados e completados pelo 

valor mais provável, usando-se técnicas e ferramentas adequadas para cada caso, 

que serão discutidas ao longo do texto. 

Os dados coletados foram armazenados em uma base de dados textual para 

que pudessem ser acessados, pesquisados e indexados com facilidade, 
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considerando que os softwares utilizados neste trabalho possuem a função de 

importar arquivos texto com formatação adequada.  

Os dados formatados foram utilizados como entrada para um Módulo de 

Previsão de Carga, também minuto a minuto, o que permitiu prever a demanda 

futura gerada pelos usuários e a necessidade de capacidade computacional (CPU) 

para o próximo minuto. O valor da carga futura visa tornar adequada a quantidade 

de servidores ativos para atender à demanda dos usuários, permitindo economizar 

energia pelo desligamento de servidores sem afetar o atendimento aos usuários.  

Uma linha de realimentação baseada no erro de previsão foi calculada pela 

diferença entre o valor previsto e o valor real medido. Esse erro foi utilizado para 

definir o critério de arredondamento da previsão. 

Com base nas informações do Módulo de Previsão de Carga foi calculada a 

previsão da quantidade de energia economizada pelo conjunto de servidores e 

também e energia economizada pelo sistema de refrigeração, que trabalhou sempre 

abaixo da temperatura crítica do ambiente. No datacenter modelo todos os 196 

servidores permanecem ligados durante 24 horas por dia, 365 dias por ano, 

independentemente da demanda dos usuários.  

Neste estudo não foram considerados o consumo de potência de 

componentes como equipamentos de rede de comunicação de dados, alimentação 

dos subsistemas de discos, interfaces de gerenciamento, nem as perdas nas 

conversões de corrente alternada para corrente contínua (CA-CC) e nas várias 

conversões de corrente contínua em corrente contínua nas diversas tensões (CC-

CC) ou quaisquer outras perdas inerentes aos sistemas computacionais.  

Essas perdas foram desconsideradas pelo valor relativamente pequeno face 

ao consumo total dos servidores, pela dificuldade de mensuração dessas grandezas, 

e por não fazerem parte do principal objetivo deste trabalho. 

Um modelo do balanço de potência elétrica no datacenter foi desenvolvido e 

os valores coletados em campo aplicados nessas equações, considerando algumas 

condições de restrição, entre elas, que a temperatura do ambiente não exceda a 

temperatura limite, a partir da qual os servidores podem ser desligados pelos 

mecanismos de proteção do hardware contra superaquecimento. 

O texto também apresentará as recomendações das melhores práticas na 

gestão eficaz do ambiente físico e fará comentários sobre aspectos da aplicação 

dessas melhores práticas e recomendações no datacenter avaliado.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Mesmo diante da magnitude do consumo de energia elétrica, a eficiência no 

uso da energia não é um dos principais aspectos considerados no projeto e na 

operação dos datacenters, pelas seguintes razões observadas pelo autor: 

i. As despesas com energia elétrica existem somente após o uso dessa 

energia e são consideradas como inevitáveis. 

ii. As ferramentas de modelagem do uso de energia elétrica em 

datacenters não são de uso cotidiano e as componentes do consumo 

de energia são de difícil medição, o que limita o uso dessas 

ferramentas. 

iii. As despesas com energia elétrica comumente estão associadas às 

despesas de engenharia e não às despesas com TI (Tecnologia da 

Informação); normalmente são contabilizadas em centros de custos 

distintos e não sensibilizam as métricas de desempenho do gestor do 

datacenter. 

iv. O departamento que gerencia o datacenter é percebido como cliente 

interno consumidor de energia elétrica das áreas de engenharia, assim 

como qualquer outra área, diferenciando-se somente pelos volumes. 

v. As políticas de redução do consumo de energia elétrica são percebidas 

pelas equipes de TI como um limitador ao crescimento e à 

disponibilidade dos sistemas computacionais, frequentemente 

associadas à queda no desempenho ou na disponibilidade dos 

recursos de computação. 

vi. As despesas de energia elétrica são geralmente associadas a um 

condomínio incluindo várias áreas além do datacenter, o que dificulta a 

mensuração e a segregação das despesas. 

vii. Recursos de refrigeração são percebidos e gerenciados comumente 

pelas equipes de engenharia que atuam como fornecedoras para as 

equipes de datacenter. 

Vários autores e institutos de pesquisa, como o Gartner Group (KLIAZOVICH 

et al., 2011), vêm alertando para o fato de que em pouco tempo os datacenters não 

terão energia suficiente para atender à demanda de serviços como afirma David 

Rodgers (RODGERS et al., 2007). Essa afirmação não significa dizer que os 

datacenters vão parar de operar por falta de energia, mas sim que não terão energia 
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suficiente para atender à densidade de potência requerida pelos servidores, 

principalmente no modelo Blade center 1 que possuem a maior densidade de 

potência. A Figura 1 ilustra a curva de tendência dos custos de alguns itens em um 

datacenter.  

 

 

Figura 1 – Curva de tendência dos custos em um datacenter típico 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir do relatório The Green Grid Opportunity 
Decreasing Datacenter and Other Energy Usage Patterns (2007) 

 

Outro ponto bastante importante no estudo de eficiência energética em 

datacenters é a não linearidade dos servidores. Neste trabalho entende-se por 

linearidade a proporcionalidade direta entre o consumo de CPU e o consumo de 

energia elétrica do servidor.  

Muitos estudos têm sido realizados nesse segmento, mas atualmente a quase 

totalidade dos servidores instalados não possui essa proporcionalidade e consome 

bastante energia elétrica independente do uso de CPU, indicando que essas 

máquinas possuem alto rendimento com valores elevados de uso de CPU.   

A Figura 2 ilustra o consumo de energia em um servidor típico com uma fonte 

de 420W e indica como 195W (43% da potência nominal da fonte de alimentação) 

são perdidos nas conversões de energia, principalmente na conversão CA/CC e nas 

_______________  
 
1
 Blade center é um modelo construtivo onde vários servidores (lâminas) operam encaixados em um 

único chassi, compartilhando as fontes de energia elétrica, o sistema de ventiladores, a infraestrutura 
de rede e de gerenciamento. Mesmo compartilhando recursos comuns, cada servidor (lâmina) opera 
de forma independente. 
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várias conversões CC/CC existentes nos servidores. A potência consumida pelo 

ventilador dos servidores pode ser considerada como perda, uma vez que não gera 

processamento. 

 

Figura 2 – Distribuição de potência em um servidor típico com fonte de 450W 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir do relatório The Green Grid Opportunity 
Decreasing Datacenter and Other Energy Usage Patterns (2007) 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral  

Este trabalho irá propor e avaliar uma metodologia que melhore a eficiência 

do uso de energia elétrica para alimentar servidores em um datacenter, 

considerando atender a demanda de recursos computacionais e manter a sala de 

servidores abaixo da temperatura limite de operação. 

1.3.2 Objetivos específicos  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

i. Desenvolver uma ferramenta de coleta de dados via protocolo SNMP 

(Simple Network Management Protocol) para efetuar a coleta de dados 

dos servidores a cada minuto. Serão coletados valores de uso de CPU, 

número de usuários ativos, temperatura de entrada do ar-condicionado 

no servidor e temperatura de saída do ar quente do servidor.  
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ii. Aplicar uma ferramenta de preenchimento de dados faltantes e aplicá-

la na série de dados coletados com valores faltantes, gerando uma 

série completa que possa ser usada por ferramentas de análise de 

dados e previsão. 

iii. Criar uma base de dados textual que possa ser indexada e pesquisada 

de forma simples, gerando arquivos texto formatados adequadamente 

para serem lidos por qualquer ferramenta computacional como arquivo 

a ser importado. 

iv. Apresentar uma proposta de previsão da carga de CPU dos servidores 

em um datacenter visando atender à demanda com o número 

suficiente de servidores ligados. 

v. Desenvolver uma metodologia de despacho de carga usando os 

valores previstos com base na série histórica e considerando aspectos 

de localização e temperatura do ambiente da sala de servidores. 

vi. Identificar outros quesitos de eficiência energética que podem ser 

melhorados na sala de servidores. 

vii. Indicar o potencial de economia de energia elétrica se a metodologia 

proposta fosse aplicada aos servidores hospedados no datacenter 

avaliado. 

viii. Utilizar ferramentas computacionais de uso cotidiano como principal 

apoio computacional para a execução dos cálculos matemáticos e 

simulações do modelo proposto. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este capítulo introduziu o trabalho, seu contexto e motivação, destacando os 

principais elementos do objetivo geral, dos objetivos específicos e a estrutura geral 

deste trabalho.  

No capítulo dois será apresentada a fundamentação teórica que orientou os 

estudos deste trabalho e os comentários do autor acerca dos principais documentos 

pesquisados e utilizados para o suporte teórico da linha de raciocínio adotada. 

O capítulo três apresenta os materiais e ferramentas utilizados neste trabalho, 

e descreve o método adotado pelo autor, enquanto faz uma revisão da literatura 

sobre eficiência energética, destacando as principais correntes de pensamento 
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sobre o tema; e compara as principais linhas de pensamento sobre o assunto com a 

proposta pelo autor. 

O capítulo quatro apresenta o estudo de caso realizado pelo autor em um 

datacenter real de grande porte na cidade de Curitiba, descrevendo todas as etapas 

dos procedimentos realizados. 

Os resultados encontrados neste trabalho estão apresentados e analisados 

no capítulo cinco, ordenados pelos módulos construtivos da metodologia proposta. O 

capítulo apresenta também outras oportunidades de eficiência verificadas na 

pesquisa bibliográfica e que são passíveis de aplicação no datacenter avaliado. 

O capítulo seis contém as considerações finais e as sugestões do autor para 

trabalhos futuros.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão abordados aspectos do cenário atual, os principais 

textos utilizados como referência, os conceitos, ferramentas e métricas adotadas 

para medir e avaliar a eficiência energética em um datacenter, a influência dessas 

variáveis nas medidas de eficiência geral do datacenter e os principais problemas e 

limitações desses ambientes. 

2.1 O AMBIENTE DE UM DATACENTER 

O ambiente de um datacenter é formado tipicamente por cinco blocos 

construtivos: subestação de entrada, a sala do no-break e baterias, a sala de 

geradores, central de ar-condicionado e sala de servidores, como ilustra a Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Planta típica de um datacenter 
   Fonte: Desenho do autor  

 

A subestação de entrada recebe os alimentadores da concessionária de 

energia elétrica em alta tensão e conecta os transformadores de entrada, 

responsáveis por adequar os níveis de tensão para distribuição interna na planta do 

datacenter. 

 A sala do no-break e baterias abriga os sistemas elétricos de alimentação e 

de contingência da sala de servidores, fornecendo energia elétrica continuamente 

para os servidores instalados na sala de servidores. 

Em caso de falha prolongada no fornecimento de energia elétrica pela 

concessionária, os geradores irão suprir a demanda de energia elétrica do 
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datacenter. Os geradores e os sistemas de comutação elétricos ficam instalados na 

sala de geradores. 

A central de ar-condicionado abriga os sistemas de refrigeração e controle de 

umidade da sala de servidores. Os equipamentos de ar-condicionado são 

alimentados primariamente pela subestação de entrada e em contingência pelos 

geradores. Os sistemas de refrigeração garantem a temperatura e umidade 

adequada na sala de servidores. 

A sala de servidores é o local onde ficam instalados os servidores e outros 

sistemas de TI, como unidades de disco e equipamentos de rede e recebe energia 

elétrica e refrigeração de forma contínua.  

O crescimento da penetração das tecnologias digitais com características on-

line e em tempo real tem aumentado a demanda da sociedade por mais poder 

computacional e tem mudado a forma como interagimos com o mundo e com as 

pessoas, tanto na escala pessoal quanto na global. Na escala pessoal, como afirma 

Massoud Pedram (PEDRAM, 2012), as necessidades de uso das tecnologias digitais 

para realizar tarefas cotidianas, como transações bancárias e comércio eletrônico, 

aliadas ao fenômeno das redes sociais, geram demandas enormes, que para serem 

atendidas em grande escala dependem diretamente de recursos computacionais 

como servidores, sistemas de disco, equipamentos de rede e energia elétrica. Todos 

esses recursos estão atualmente hospedados em datacenters. 

Historicamente os datacenters eram compostos por um pequeno número de 

grandes computadores (mainframes), mas com a evolução do conceito de 

computação distribuída e o uso de computadores de menor porte (e de menor 

custo), os datacenters ganharam enorme flexibilidade e escalabilidade no seu poder 

computacional. Isso fez aparecer o conceito de um “pool” ou conjunto de servidores 

menores que, juntos, possuem uma grande capacidade computacional. Adicionar 

mais capacidade de processamento a um custo muito menor e muito mais 

rapidamente tornou-se uma prática bastante comum nos datacenters. 

Nos últimos anos os recursos de virtualização de servidores, uma técnica que 

permite a execução de um ou mais servidores virtuais sobre um servidor físico, 

permitiu uma melhor utilização dos recursos físicos como CPU, memória e discos, 

além de economizar energia, pois os servidores virtuais compartilham a mesma 

infraestrutura física. Aliadas à virtualização de servidores existem técnicas de 

virtualização de aplicações, que permitem que as aplicações sejam executadas em 

ambiente distribuído e compartilhado. Todas essas funcionalidades possibilitam o 
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atendimento do SLA (Service Level Agreement) nos serviços prestados, sendo essa 

métrica uma das mais importantes e fator decisivo no custo do serviço oferecido 

pelos datacenters.  

Hoje em dia, um datacenter é tipicamente um edifício de concreto sem 

janelas, que abriga uma sala específica para servidores comumente alojados em 

racks dispostos em filas. Cada rack contém vários chassis denominados blade 

centers e cada chassi contém vários servidores dispostos em lâminas, denominados 

blade servers. Essa é a arquitetura mais comum de datacenters de alta densidade, 

nos quais cada servidor (lâmina blade) compartilha a mesma fonte de alimentação, o 

mesmo sistema de ventilação e os mesmos componentes de rede.  

 

 

 

Figura 4 – Chassi blade center modelo H da IBM com lâminas blade 
Fonte: Imagem retirada do website da IBM disponível na URL  
http://www-03.ibm.com/press/us/en/photo/19201.wss acessada em 17/08/2013 

  

 De acordo com o relatório da EPA – Environmental Protection Agency para 

Congresso americano (AGENCY, 2007), enviado em agosto de 2007, o consumo de 

energia pelos datacenters quadruplicou na última década, representando, em 2006, 

1,5% de toda a energia consumida nos Estados Unidos. Um estudo publicado pelo 

Greenpeace, intitulado How Clean is your Cloud (GREENPEACE, 2012), mostra que 

em 2007 o consumo mundial de energia elétrica de todos os datacenters os 

colocaria como quinto país do mundo em consumo de energia elétrica, atrás apenas 

de Estados Unidos, China, Rússia e Japão. Nessa mesma data o Brasil ocupava a 

décima posição. 
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Figura 5 – Consumo de energia elétrica pelos datacenters (2007) 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir do Greenpeace Report – How Clean is your Cloud (2012) 

 

O mesmo relatório (AGENCY, 2007) mostra que o consumo de energia 

elétrica dos datacenters cresceu de 1,5%, em 2006, para 2,2%, em 2010, de toda a 

energia consumida nos Estados Unidos, e continua crescendo a uma taxa de 12% 

ao ano, mesmo considerando-se o período da crise americana de 2007 a 2010. 

Além do uso intenso de energia elétrica, existe o problema da dissipação 

térmica do calor gerado pelos servidores. A pressão pela redução dos espaços 

físicos na sala de servidores e a pauta de eficiência energética têm aumentado a 

quantidade de servidores de alta capacidade (blade centers) que, apesar de serem 

mais eficientes no consumo de energia elétrica e espaço, aumentam muito a 

densidade de potência e tornam maiores os desafios para dissipação térmica. 

No quesito de eficiência térmica, algumas empresas têm transferido seus 

datacenters para lugares com temperaturas ambientais mais amenas, como o 

recente exemplo do Facebook, que está construindo um datacenter no Círculo Polar 

Ártico, mais precisamente na Suécia, como noticiou o site Digital Trends (COUTS, 

2011) em outubro de 2011.  

Além do consumo massivo de energia elétrica e do problema de resfriamento 

da sala de servidores, existe ainda o impacto ambiental da geração de toda essa 

energia elétrica. O relatório publicado pelo Greenpeace em 2012, intitulado How 

Clean is your Cloud (GREENPEACE, 2012) faz uma avaliação da origem da energia 

consumida pelos datacenters e as respectivas emissões de CO2. Segundo esse 
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relatório, em 2010 somente os datacenters da empresa Google foram responsáveis 

pela emissão de 1,46 milhões de metros cúbicos de CO2 na atmosfera. 

Para mitigar esse impacto, muitas empresas que operam grandes datacenters 

estão procurando comprar energia de fontes alternativas como energia solar e 

eólica, embora os volumes atuais ainda sejam pequenos. Certamente nos próximos 

anos o uso de fontes de energia “limpas” e ecologicamente sustentáveis será uma 

tendência bastante forte. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS DATACENTERS  

Os datacenters possuem uma enorme variedade de equipamentos e podem 

oferecer várias classes de serviços a custos bem diferenciados. São classificados de 

acordo com a resiliência, disponibilidade, desempenho e recursos de contingência 

disponíveis. A composição desses fatores define o SLA (Service Level Agreement) 

que um datacenter pode oferecer para seus serviços. Toda essa composição está 

diretamente relacionada ao custo de manutenção dos sistemas computacionais e 

dos dados de clientes hospedados nesse datacenter. 

 

2.2.1 Modelo de Camadas (tiers) 

Os datacenters são construídos para abrigar uma enorme quantidade e 

variedade de serviços computacionais e devem fazê-lo segundo acordos de nível de 

serviço, ou SLAs, que refletem a disponibilidade dos recursos computacionais. Para 

padronizar o nível de serviço oferecido por um datacenter, o Uptime Institute 

(http://uptimeinstitute.com/) definiu uma classificação baseada em níveis (tiers), 

considerando quesitos como redundância, telecomunicações, arquitetura, aspectos 

estruturais, características elétricas das instalações e mecânicas do ambiente. 

A classificação em níveis (tiers) está definida em uma escala de um a quatro, 

sendo o nível 1 (um) o mais básico e o nível 4 (quatro) o  mais sofisticado e com 

maior disponibilidade. 

A norma americana ANSI/TIA–942 Telecomunications Infrastructure Standard 

for Data Centers ratificou esse modelo baseado em níveis, sendo essa a 

classificação mundialmente adotada e aceita para datacenters.  

A Tabela 1 mostra de forma resumida as características dos quatro níveis de 

classificação de um datacenter.  

 



30 
 
Tabela 1 – Disponibilidades dos datacenters baseadas em níveis (tiers)  

Disponibilidade dos datacenters baseada em níveis (tiers) 

TIER      SLA Características 

TIER 1 99.671% 
–Infraestrutura de distribuição única e não redundante 

–Equipamentos de backbone não redundantes 

TIER 2 99.741% 
–Cumpre todos os requisitos do Tier 1 

–Equipamentos de backbone redundantes 

TIER 3 99.982% 

–Cumpre todos os requisitos Tier 1 e Tier 2 

–Múltiplos caminhos de distribuição independente 

–Todos os equipamentos são dual–alimentados 

TIER 4 99.995% 

–Cumpre todos os requisitos Tier 1, Tier 2 e Tier 3 

–Equipamentos de refrigeração são independentes e com 

fonte dual 

–Infraestrutura tolerante a falhas, com instalações de 

armazenamento e distribuição de energia elétrica 

Fonte: ANSI/TIA–942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers 

 

2.3 BALANÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DATACENTER 

A energia elétrica é essencial para o funcionamento dos sistemas 

computacionais, e o entendimento do balanço de potência elétrica em um datacenter 

é importante para o mapeamento das variáveis do sistema. A Figura 6 ilustra de 

forma macro o balanço energético e os percentuais típicos para um datacenter.  

 

 

Figura 6 – Balanço de potência típico em um datacenter 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do artigo Implementing Energy Efficient Data 
Centers, escrito por Neil Rasmussen em 2012  
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* PUE é o acrônimo para Power Usage Effectiveness, uma métrica bastante 

usada em datacenters, que será detalhada a seguir. 

** “Diversos” inclui umidificadores (3%), chaves comutadoras (3%), iluminação 

(2%), geradores (1%), no-break (6%). 

 

De acordo com Neil Rasmussen (RASMUSSEN, 2012), o balanço de potência 

em um datacenter segue tipicamente a distribuição mostrada na Figura 6, onde nota-

se que, com PUE de 2,3, mais da metade da energia consumida pela planta do 

datacenter é utilizada para outros fins como resfriamento, iluminação, no-breaks, 

entre outros, e não para alimentar a plataforma computacional, que é a natureza fim 

dos datacenters. 

 

2.4 PROJETO DE UM DATACENTER 

A disciplina de Projetos de Datacenters passou por grandes transformações 

nos últimos anos, buscando um incremento de disponibilidade, da densidade de 

recursos computacionais e também da eficiência energética. Conforme afirma 

Dennis Bouley (BOULEY; BREY, 2009), no início da década de 80 as salas de 

servidores eram simples conjuntos de racks dispostos em filas, em um ambiente 

climatizado sem muita preocupação com a eficiência do uso de energia elétrica. A 

Figura 7 ilustra esse momento. 

 
 

 
Figura 7 – Modelo construtivo de datacenter na década de 80 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir do artigo Fundamentals of Datacenter Power and 
Cooling Efficiency Zones (2009). 
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Com o crescimento da demanda e o aumento da densidade de potência nos 

datacenters, a disciplina de refrigeração tornou-se uma variável crítica no ambiente e 

um novo modelo construtivo foi desenvolvido, com foco principalmente em aspectos 

de eficiência energética e térmica.  

A Figura 8 ilustra o novo modelo de datacenter, considerando preocupações 

com eficiência energética. 

 

 

Figura 8 – Novo desenho do datacenter 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do artigo Fundamentals of Datacenter Power and 
Cooling Efficiency Zones (2009). 

 

 

O grande diferencial foi a introdução do conceito de corredor quente e de 

corredor frio, como ilustra a Figura 8. Na maioria dos datacenters as filas de racks 

não são fisicamente separadas, criando pontos de circulação de ar entre o corredor 

frio e o corredor quente.  

Novos conceitos relacionados ao aumento da eficiência energética em 

datacenters fizeram a American Society of Heating, Refrigeration and Air 

Conditioning Engineers (ASHRAE) alterar os limites de temperatura recomendados 

para a sala de servidores, de 15°C a 32°C para 18° a 27°C, como cita Dennis Bouley 

em seu artigo (BOULEY; BREY, 2009).  
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2.4.1 Corredor quente e corredor frio 

 Com o crescente aumento da densidade de potência nos datacenters 

modernos, retirar o calor da sala de servidores tornou-se uma missão crítica. Para 

aumentar a eficiência na retirada do calor da sala de servidores, surgiu o conceito de 

corredor quente e corredor frio, como mostrado na Figura 9. 

 

 

Figura 9 – Datacenter típico com corredor quente e frio 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesse modelo o ar frio e seco vindo da central de refrigeração é insuflado por 

baixo do piso elevado, espalhando-se por todo o ambiente. Entre as filas de racks 

são instaladas alternadamente, nas placas do piso elevado, dispositivos de 

passagem de ar que permitem, de forma controlada (mesmo que manualmente), 

determinar a vazão de ar frio insuflado pelas máquinas de ar-condicionado que é 

conduzido até um corredor, denominado “corredor frio”. Todos os servidores 

instalados nas fileiras de racks junto ao corredor frio sugam o ar frio desse corredor 

e, após fazê-lo percorrer o fluxo de refrigeração dentro de cada equipamento, o 

expelem pelo lado oposto do rack, criando assim um “corredor quente”, onde todos 

os servidores e equipamentos de rede expelem o ar quente. Este ar quente é então 

retirado do ambiente pelos sistemas exaustores, que são parte do sistema de ar-

condicionado.  

A Figura 9 ilustra o modelo construtivo usando corredor quente e corredor frio 

em um datacenter.  
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2.4.2 Fluxos circulantes entre corredores quente e frio 

 Mesmo considerando que o desenho dos racks esteja completo, seja por 

servidores instalados ou por tampas cegas completando os espaços vazios nos 

racks, se for considerada toda a sala de servidores, existe uma oportunidade de 

eficiência no controle dos fluxos de convecção de ar entre o corredor frio e o 

corredor quente pelo espaço existente entre a parte superior do rack e o forro da 

sala de servidores. Da mesma forma existe circulação de ar entre os corredores 

pelos espaços existentes entre a extremidade final de cada fila de racks e as 

paredes do datacenter.  

Os racks são padronizados, geralmente com altura de 42U (uma U ou RU – 

rack unit é a unidade de medida utilizada para descrever a altura de servidores e 

outros dispositivos montados em racks. Cada rack unit equivale a 44,45 mm (1,75")) 

e organizados em filas uniformes. 

2.5 MÉTRICAS DE EFICIÊNCIA 

A definição e padronização de métricas para indicar a eficiência dos sistemas 

de um datacenter são importantes para a definição dos custos de operação, mas 

também para permitir uma comparação em bases comuns entre os datacenters ao 

redor do mundo. A Figura 10 ilustra a tendência do consumo de energia dos 

principais equipamentos utilizados em um datacenter. 

 

 
Figura 10 – Potência requerida pelos equipamentos em datacenter 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir do documento ASHEAE Projected Density   
loads (KW per Rack) for IT Equipment (BELADY; BEATY, 2005) 



35 
 

 
 

Nota-se que os servidores na configuração blade apresentaram crescimento 

bastante acima da média dos demais equipamentos entre os anos de 1992 e 2013, 

aumentando bastante a pressão sobre os sistemas de refrigeração, que devem 

dissipar toda energia térmica gerada. Em um datacenter, praticamente toda energia 

elétrica consumida pelos servidores é transformada em energia térmica. 

 

2.5.1 Métrica PUE (Power Usage Effectiveness) 

Para discutir os tópicos de eficiência energética, especificamente para 

ambientes de datacenter, foi criado um consórcio global de fabricantes de 

equipamentos de TI, empresas de tecnologia, indústrias de equipamentos, 

universidades, governos, associações de classe e vários outros atores da sociedade 

para que de forma coordenada possam discutir, desenvolver e recomendar as 

melhores práticas para melhorar a eficiência energética em datacenters e também 

melhorar os  aspectos de sustentabilidade, como a emissão de CO2. 

As métricas definidas pelo Green Grid fornecem o método e as ferramentas 

para melhorar e medir a eficiência energética em datacenters, além de permitir 

comparações sobre as mesmas bases entre organizações distintas. 

2.5.1.1  Definição de PUE 

De acordo com Victor Avelar (AVELAR et al., 2012), PUE é uma métrica 

definida como a razão entre a quantidade total de energia que entra na infraestrutura 

que suporta e abriga o datacenter e a quantidade total de energia consumida pelos 

recursos computacionais especificamente para processamento de informações, 

como servidores, discos, equipamentos de rede, entre outros equipamentos de 

informática. A Equação (1) define matematicamente a métrica PUE. 

 

     
                                    

                                                 
 (1)  

 

A métrica PUE foi criada e definida pelo Green Grid Association   

(http://www.thegreengrid.org), que coordena os esforços mundiais sobre eficiência 
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energética, e tem como missão se tornar a autoridade global nos assuntos sobre 

eficiência energética em datacenters, conforme Victor Avelar (AVELAR et al., 2012). 

Atualmente o PUE é a métrica mais adequada para indicar a quantidade de 

energia realmente utilizada para fins computacionais (missão de um datacenter) e 

não para comparar dois datacenters, pois o projeto, a construção e até as condições 

climáticas têm influência direta sobre o PUE. No entanto, a maioria dos datacenters 

publica seus índices de PUE mensalmente, fazendo da comparação uma prática de 

mercado. A Figura 11 ilustra os componentes utilizados para calcular o PUE em uma 

planta de datacenter típica.  

 

 

 

Figura 11 – Componentes do PUE em uma planta típica 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.5.2 Níveis de Medição do PUE 

Tipicamente os valores de PUE podem variar do valor teórico de 1,0 (um) a 

valores maiores, sendo que PUE igual a 1,0 significa 100% de eficiência, ou seja, 

toda a energia consumida pelo ambiente do datacenter é utilizada para computação. 

Atualmente, de acordo com Victor Avelar (AVELAR et al., 2012), não existe um valor 

PUE ótimo, mas a maioria dos datacenters possui PUE entre 1,1 e 2,0. 
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A Figura 11 indica a série histórica dos valores de PUE divulgados pela 

empresa Google. Atualmente o Google opera seus datacenters utilizando o estado 

da arte em eficiência energética para datacenters.  

 

Figura 12 – Melhoria contínua do PUE nos datacenters do Google 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir da URL 
http://www.google.com/about/Datacenters/efficiency/internal/ 

 

Empresas que operam grandes datacenters como Google, Amazon, 

Facebook, Apple, entre outras, possuem programas bastante estruturados para a 

melhoria contínua no valor do PUE e estão operando com valores próximos a 1,1 ou 

até menores. Esses valores representam o estado da arte em eficiência energética 

em datacenters, que usam mecanismos bastante inovadores, não somente na 

geração da própria energia elétrica, mas também na adoção de sistemas de 

refrigeração que usam diretamente o ar ambiente (free cooling). Algumas empresas 

estão construindo datacenters em grandes latitudes, exatamente para obter 

benefícios com as baixas temperaturas do meio ambiente; outras estão testando 

tecnologias como datacenters flutuantes e usam energia gerada pelas diferenças de 

nível das ondas em conjunto com sistemas de resfriamento usando água do mar ou 

lagos. Essas novas tecnologias reduzem ainda a pressão dos custos imobiliários dos 

datacenters em áreas urbanas.  

No entanto, a maioria dos datacenters não opera nesses níveis de eficiência e 

possui valores de PUE próximos a 2,0, o que significa que metade da energia é 

consumida para fins computacionais e metade em sistemas de refrigeração e apoio, 

como iluminação, escritórios, entre outros.  
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O Green Grid possui uma escala para definir a eficiência em termos da 

métrica PUE. 

  

Tabela 2 – Valores de PUE e eficiência 

Valores de PUE e Eficiência  

PUE Características 

3,0 Muito ineficiente 

2,5 Ineficiente 

2,0 Operando na média 

1,5 Eficiente 

1,2 Muito eficiente 

 Fonte: Adaptado pelo autor a partir do site http://www.thegreengrid.org 

 

Com a medição e acompanhamento da métrica PUE é possível estabelecer 

ações de melhoria contínua do valor do PUE até próximo do limite teórico de 1,0, 

quando toda energia elétrica seria consumida pelos sistemas computacionais e nada 

seria consumido em sistemas de suporte, refrigeração ou periféricos. 

 

A métrica PUE tem ainda as seguintes funções: 

i. Indica uma referência na melhoria contínua da eficiência energética. 

ii. Relaciona o efeito de melhores práticas adotadas pelos datacenters. 

iii. Aponta o resultado das melhorias de tecnologias e processos ao longo 

do tempo. 

2.5.3 Níveis de maturidade na medição 

A medição dos componentes que definem o PUE não é algo trivial nas plantas 

instaladas, porque na grande maioria dos datacenters o suprimento de energia é 

comum a todos os ambientes. Instalações mais modernas, construídas com vistas 

aos quesitos de eficiência energética, já consideram aspectos de medição interna de 

potência e energia. Considerando essa realidade, faz sentido definir o nível de 

maturidade na medição dos componentes do PUE. 

Segundo Victor Avelar (AVELAR et al., 2012) existem três níveis de medição, 

que estão associados à precisão dos valores utilizados na determinação do PUE, 

conforme indica a Tabela 3. 
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Tabela 3 – Níveis de maturidade na medição do PUE 

Níveis de Maturidade na Medição do PUE 

Medição 
Nível 1 
(básico) 

Nível 2 
(intermediário) 

Nível 3 
(avançado) 

Sala de 

Servidores  

Na saída do no–

break 

Na saída das 

chaves comutadoras 

Na entrada da sala 

de servidores 

Outras 

instalações de 

suporte ao 

datacenter 

Na entrada da 

planta do 

datacenter 

Na entrada da 

planta do 

datacenter 

Na entrada da 

planta do 

datacenter 

Frequência das 

medições 

Mensal / 

Semanal 
Diária / Horária 

Contínua 

(intervalos de 15 

min ou menores) 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do artigo PUE: A Comprehensive Examination of the Metric (2012) 
 

2.5.4 Métrica DCiE (Datacenter Infrastructure Efficiency) 

DCiE, como definido por Victor Avelar (AVELAR et al., 2012), é uma métrica 

de eficiência energética do datacenter definida como o inverso do PUE, ou seja, é a 

razão entre a quantidade total de energia consumida exclusivamente pelos sistemas 

computacionais e o total de energia consumida pela planta do datacenter, como 

descrito abaixo. 

 

      
                                                 

                                 
 (2)  

 

A métrica DCiE perdeu espaço pela adoção massiva da métrica PUE, que 

utiliza os mesmos componentes, apenas alterando o numerador e o denominador. 

As definições são semelhantes e os esforços para cálculo são exatamente os 

mesmos da métrica PUE. Todos esses fatores levaram o mercado a adotar de forma 

prática e efetiva a métrica PUE, fazendo a métrica DCiE cair quase em desuso. 

 

2.5.5 Métrica CUE (Carbon Usage Effectiveness) 

Os datacenters são grandes consumidores de energia elétrica, respondendo 

em 2010 por 2,2% do consumo mundial e crescendo a uma taxa de 12% ao ano, de 

acordo com Junaid Shuja (SHUJA et al., 2012). Nessas dimensões, os datacenters 

provocam, mesmo que indiretamente, impactos consideráveis nas emissões de CO2.  

Uma métrica que descreva a eficiência das emissões de carbono está, portanto, 
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alinhada com os mais modernos princípios de sustentabilidade e pode ser calculada 

conforme abaixo: 

 

     
                        

                                 
 (3)  

 

As métricas que possuem componentes diretamente associados aos 

conceitos de sustentabilidade e de TI Verde (Green IT) estão se tornando cada vez 

mais relevantes no cenário mundial. O último relatório do Greenpeace International, 

publicado em abril de 2012,  (GREENPEACE, 2012), faz uma análise sobre a origem 

da energia elétrica usada pelas grandes companhias mundiais como Google, 

Facebook, Apple, IBM, entre outras, reforçando a necessidade de métricas 

alinhadas com conceitos de sustentabilidade. 

Existem outras métricas definidas pelas organizações internacionais que não 

serão discutidas neste trabalho e que podem ser encontradas no site do Green Grid 

e discutidas no artigo Harmonizing Global Metrics for Data Center Energy Efficiency 

Global (ZOMAYA, ALBERT Y. LEE; TAHERI, 2011). A principal métrica adotada 

como padrão de mercado é o PUE, que será usada como base para este trabalho.  

 

2.6 A METODOLOGIA PROPOSTA 

Nesta seção é apresentada a proposta de metodologia que descreve o 

balanço de potência nos servidores hospedados em datacenter. Esse balanço 

depende de múltiplas variáveis, de algumas premissas adotadas pelos autores dos 

artigos que embasaram este trabalho e de limitações impostas pelo ambiente de 

testes real.  

A maioria dos datacenters possui uma grande quantidade de servidores e a 

maioria deles está virtualizada sobre servidores físicos usando a tecnologia blade. 

Devido à alta densidade de potência criada com o uso massivo de servidores blade, 

a maioria dos sistemas de ar-condicionado adotados usa água como elemento 

trocador de calor. Essas características de alta densidade de potência e 

equipamentos de ar-condicionado com trocadores de calor usando água descrevem 

bem o ambiente de desenvolvimento deste trabalho e também se ajustam ao modelo 

sugerido por Ehsan Pakbaznia e Massoud Pedram (PAKBAZNIA et al., 2010).  
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Com base no modelo sugerido por Ehsan Pakbaznia e Massoud Pedram 

(PAKBAZNIA et al., 2010), pode-se afirmar que a potência utilizada pelo datacenter 

possui dois componentes: um formado pelo consumo de energia de todos os 

equipamentos de informática e outro formado por todos os componentes de ar-

condicionado.  

Neste estudo não serão considerados o consumo de potência de 

componentes como equipamentos de rede de comunicação, alimentação dos 

subsistemas de discos, ventiladores e nem as perdas nas conversões de corrente 

alternada para corrente contínua (CA–CC) e nas várias conversões de corrente 

contínua em corrente contínua nas diferentes tensões (CC–CC) ou quaisquer outras 

perdas inerentes aos sistemas computacionais.  

Essas perdas serão desconsideradas devido ao valor pequeno face ao 

consumo total dos servidores, pela dificuldade de mensuração dessas grandezas, e 

por não fazerem parte do principal objetivo deste trabalho. 

Considerando apenas os dois componentes principais, pode-se expressar 

matematicamente a potência consumida pelo datacenter como: 

 

              (4)  

Onde: 

                                        

                                                 

                                                –             

 

2.6.1 Modelo de potência para TI (   ) 

A potência consumida pelos equipamentos de informática pode ser mais bem 

entendida pela decomposição de suas parcelas. Um componente importante é a 

potência consumida pelos servidores (lâminas blade) e outro é o consumo de 

potência do chassi BladeCenter, como sugerem Ehsan Pakbaznia, Mohammad 

Ghasemazar e Massoud Pedram  (PAKBAZNIA et al., 2010).  

2.6.1.1 Modelo de potência do chassi blade 

Seja K o número de lâminas blade instaladas em cada chassi e     a potência 

de cada uma dessas lâminas (servidores), pode-se então afirmar que a potência de 

cada chassi pode ser dada inicialmente pelo somatório da potência individual de 

cada lâmina blade, o que matematicamente pode ser descrito pela Equação (5). 
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     ∑     

 

   
 (5)  

Onde: 

                                    

                                          

                                               

  

Neste trabalho cada lâmina blade é identificada pelo índice (i,j) onde (i)  

representa o índice do chassi e varia de 1 a 14 e (j) representa o índice da lâmina 

blade de também varia de 1 a 14. Assim P4,9 representa a potência da 9ª lâmina 

blade instalada no 4º chassi 

Uma análise mais detalhada revela que a potência consumida pelo chassi 

possui também uma componente base, que representa a potência consumida pelo 

chassi independentemente das variáveis de processamento como o consumo de 

ventiladores, switch de rede interno, alimentação dos subsistemas de 

gerenciamento, além das perdas nas conversões de corrente alternada para 

corrente contínua (CA–CC) e as várias conversões de corrente contínua em corrente 

contínua nas diferentes tensões (CC–CC), além de outros consumos e perdas 

inerentes aos sistemas computacionais.  

Considerando que esse componente base representa um consumo 

independente do número de lâminas ligadas em um chassi, podemos reescrever a 

Equação (5) da seguinte maneira: 

 

 

       ∑     

 

   
 (6)  

Onde: 

                                    

                                          

                                                

                            

 

Entretanto, pode acontecer de nem todas as lâminas estarem ligadas em um 

determinado chassi, o que introduz uma variável que expressa o número de lâminas 
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blade ligadas no chassi. Considerando essa variável, a Equação (6) pode ser 

reescrita como se segue: 

 

       ∑     

 

   
 (7)  

Onde: 

                                    

                                            

                                               

                            

  

 

Considerando N como o número de racks instalados no datacenter, podemos 

definir a potência consumida pelos equipamentos de TI (   ) como sendo o 

somatório da potência individual de todos os chassis instalados. Matematicamente 

podemos escrever: 

 

 

    ∑    

 

   
 (8)  

Onde: 

                                    

                                                

                                         

 

Substituindo a Equação (7) em (8), tem-se: 

    ∑ (   ∑     

 

   
)

 

   
 (9)  

Onde: 
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Observadas as especificações técnicas e o modo de operação do datacenter 

estudado, nota-se que as lâminas não são desligadas, mas colocadas em um estado 

de stand-by, no qual, apesar de consumirem muito menos energia, este valor não é 

zero. Assim, a potência de TI possui mais um componente, que é a potência 

consumida pelas lâminas em stand-by. Considerando esse componente, a potência 

de TI pode ser escrita da seguinte forma: 

 

    ∑ (   ∑          

 

   
)

 

   
  (10)  

Onde: 

                                              

                                                  

                            

                                                   

                                                       

 

Um dado importante, especialmente para servidores blade, é que as lâminas 

possuem um componente denominado “potência base”, que é a potência consumida 

pela lâmina quando ela está ligada, mesmo sem processamento (0% de CPU). Essa 

potência é alta e próxima da potência nominal do servidor a plena carga de 

processamento (100% CPU). Essa característica é percebida como alta eficiência e 

significa que esses servidores foram projetados para altas cargas de 

processamento.    

 

2.6.2 Modelo de potência para ar-condicionado (   ) 

A função essencial dos sistemas de ar-condicionado em um datacenter é a 

retirada do calor gerado pelos servidores. A eficiência do sistema de refrigeração 

depende diretamente de vários fatores, como a substância utilizada nos trocadores 

de calor, a velocidade do ar insuflado no datacenter, a disposição dos racks e 

servidores na sala de equipamentos, a temperatura ambiente e as condições 

atmosféricas externas, entre outros.  

Pela Lei da Conservação da Energia, em um sistema isolado a energia se 

conserva. Considerando um servidor como sistema isolado, a energia fornecida ao 

sistema, na modalidade elétrica, pode ser utilizada de duas maneiras: 

i. Uma parte da energia pode ser usada para realizar trabalho; 
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ii. A outra parte pode ser absorvida pelo sistema, aumentando a energia 

interna (calor).  

De uma forma bastante simples, pode-se escrever que: 

 

      (11)  

Onde: 

                         

                                   

                                      

 

Assim, o sistema pode utilizar toda a energia para realizar trabalho ou pode 

absorver toda a energia para aumentar sua energia interna (calor). Considerando 

que um servidor não realiza trabalho mecânico (no caso de servidores blade os 

subsistemas de discos são externos, conectados por fibra óptica), pode-se afirmar 

que toda a energia fornecida na forma elétrica se transforma em calor. Esse calor 

deve ser retirado da sala de servidores pelos sistemas de ar-condicionado. 

Considerando agora a Primeira Lei da Termodinâmica, que relaciona variação 

da energia interna do sistema (calor) e trabalho produzido, e levando-se em conta 

que o componente de trabalho produzido por um servidor é zero, podemos detalhar 

a quantidade de calor como descrito pela Equação (12). 

 

Para o cálculo da quantidade de calor, podemos usar a expressão.  

 

            (12)  

Onde: 

                            

                       

                                   (1) 

                                    

                                      

 

Considerando que a totalidade da energia elétrica fornecida ao sistema é 

transformada em calor que precisa ser retirado do sistema pelos equipamentos de 

ar-condicionado, pode-se reescrever a Equação (12) da seguinte maneira: 
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                 (13)  

Onde: 

                            

                                

                            

                                  2  

                                                                               

                                                                              

 

Os servidores em um datacenter estão sujeitos a uma curva de carga 

promovida pela demanda dos usuários, o que gera uma correspondente curva de 

carga de CPU, que tem relação com o consumo de energia elétrica, que por sua vez 

está relacionado com a quantidade de calor a ser retirada do sistema pelos 

aparelhos de ar-condicionado.   

Observando as variáveis fim a fim, percebe-se que a demanda de 

processamento gerada pelos usuários está diretamente relacionada ao esforço das 

máquinas de ar-condicionado para retirar do ambiente o calor gerado. Portanto, é 

correto afirmar que o componente “Potência do Sistema de Ar-condicionado (   )” 

está relacionado com a curva de demanda dos usuários, considerando que a 

temperatura na sala de servidores não pode ultrapassar um valor, considerado 

crítico.  

 A temperatura crítica é a temperatura a partir da qual o mecanismo de 

proteção dos servidores contra superaquecimento atua, desligando os servidores 

para evitar danos ao hardware.  

2.6.3 COP – Coeficiente de Desempenho 

Com base no modelo sugerido por Qinghui Tang  (TANG et al., 2006), vários 

autores sugerem a definição de um coeficiente de desempenho para as unidades de 

ar-condicionado (COP – Coeficiente de Desempenho).  

Seguindo como referência o modelo adotado por Ehsan Pakbaznia, 

Mohammad Ghasemazar e Massoud Pedram (PAKBAZNIA et al., 2010) e utilizado 

como guia neste trabalho, temos que a definição de COP é a razão entre a 

quantidade de energia térmica (calor) retirada do ambiente e a quantidade de 

_______________  
 
2
 Calor Específico representa a quantidade de energia necessária para elevar de 1ºC a temperatura 

de 1g do material. A unidade é J/(kg.K) ou cal/(g.ºC). 
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energia elétrica utilizada para resfriar o ar utilizado para retirada da energia térmica. 

Matematicamente, podemos definir assim: 

 

     
 

 
 

(14)  

Onde: 

                                 

                                                                    

                                                                        

  

Claramente o valor de COP não é uma constante ao longo do tempo em 

função da dependência de fatores externos, inclusive climáticos e sazonais. Neste 

trabalho será adotada a mesma premissa dos autores dos trabalhos de referência 

(PAKBAZNIA et al., 2010) e (TANG et al., 2008).  

A maioria dos datacenters é refrigerada por unidades de ar-condicionado que 

utilizam água nos trocadores de calor, inclusive o datacenter de prova utilizado neste 

trabalho. Assim, pode-se adotar a Equação (14) para definir o valor do Coeficiente 

de Desempenho (COP). Essa expressão foi sugerida por Daniel Gmach (GMACH et 

al., 2007) para datacenters com refrigeração usando água nos trocadores de calor, e 

vem sendo adotada com sucesso nos trabalhos publicados sobre o tema. Essa 

expressão define o Coeficiente de Desempenho em função da temperatura da sala 

de servidores do datacenter.  

 

                 
                   (15)  

Onde: 

                                  

                                                     

 

A Figura 13 representa graficamente o COP - Coeficiente de Desempenho 

considerando o intervalo de temperaturas de 0ºC a 40ºC. As temperaturas de 

operação de um datacenter típico estão entre esses valores. 
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Figura 13 – COP: Coeficiente de Desempenho 
Fonte: Adaptado pelo autor usando a Equação (15) 

 

Substituindo os valores da Equação (11), pode-se definir a potência 

consumida pelas unidades de ar-condicionado em função do Coeficiente de 

Desempenho e da potência dos equipamentos de TI.  

 

Fazendo as devidas substituições, tem-se a Equação (16): 

 

    
   

       
 (16)  

 Onde: 

                                                               

                                                         

                                                           

 

Lembrando que o “Coeficiente de Desempenho” depende de múltiplas 

variáveis externas, inclusive climáticas, e deve ser definido para uma temperatura 

específica de operação da sala de servidores (Ts), conforme ilustra a Figura 13. 
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2.6.4 Consumo total de potência no datacenter 

O consumo total de potência em um datacenter está definido como a soma da 

potência consumida pelos sistemas computacionais (   ) e a potência consumida 

pelas unidades de ar-condicionado (   ), como sugere a Equação (1). 

A potência consumida pelos equipamentos de TI está referenciada no texto 

como (   ) e definida pela Equação (10). A potência consumida pelas unidades de 

ar-condicionado referenciadas como (   ) foi definida em função do “Coeficiente de 

Desempenho” e foi expressa na Equação (13).  

 

Substituindo as equações (10) e (16) em (4), temos: 

 

              

 

     ∑    
 

   
  

∑    
 
   

       
 

 

Colocando o termo comum em evidência, teremos: 

 

     (  
 

       
)∑    

 

   
 

 

Substituindo    , teremos: 

 

     (  
 

       
)(∑ (   ∑     

 

   
)

 

   
) (17)  

 

Lembrando que as lâminas blade não são desligadas, mas colocadas em 

stand-by, e que cada lâmina em stand-by consome 6W de potência. A expressão, 

considerando também a potência das lâminas em stand-by, pode ser escrita como:    
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     (  
 

       
)(∑ (   ∑          

 

   
)

 

   
) (18)  

Onde: 

                                                   

                                                     

                                                

                                                  

                                              

                                          

                            

                                                   

                                                       

                                                   

 

A Equação (18) possui todas as variáveis conhecidas e de fácil determinação, 

o que permite, de forma direta, calcular a potência consumida pelo datacenter 

considerando a potência base dos chassis, a potência dos servidores ligados, a 

potência dos servidores em stand-by e a potência consumida pelos sistemas de ar-

condicionado; em função da carga de CPU gerada pelos usuários, considerando que 

toda essa potência precisa ser retirada da sala de servidores para manter a 

temperatura do ambiente abaixo da temperatura crítica (Tcrítica).  

A Equação (18) relaciona todas essas variáveis em função do uso de CPU 

dos servidores, o que permite determinar o ciclo de carga do consumo de energia e 

sua influência na temperatura da sala dos servidores. 

2.6.5 Relação potência do servidor x uso de CPU 

A Equação (18) indica a potência consumida pelo datacenter tendo como 

variáveis o consumo de potência no chassi e nas lâminas blade (servidores). No 

entanto o consumo de potência nesses componentes varia em função do uso de 

CPU, e essa variação precisa ser considerada na determinação do valor total. 

Segundo o artigo Five Ways to Reduce Data Center Server Power 

Consumption  (BLACKBURN, 2008), o valor do consumo de potência de uma lâmina 

blade a qualquer valor de uso de CPU pode ser dado pela Equação (19). 
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              (
           

   
)     

(19)  

Onde: 

                                                            

                                                                  

                                                  

                                                                  

2.6.6 Método de previsão da carga 

Uma característica importante do modelo proposto neste trabalho é a 

capacidade de executar a previsão da carga futura de CPU com base nos dados 

históricos de carga de CPU.   

A base histórica de carga de CPU coletada pelas ferramentas de coleta de 

dados pode ser considerada uma série temporal, pois se trata de um conjunto de 

observações ordenadas no tempo, como define Pedro Morettin (MORETTIN; TOLOI, 

1981).  A série temporal é uma descrição do passado e um procedimento lógico para 

realizar previsões é fazer uso da série histórica para definir um modelo matemático 

que seja representativo do processo, e esse modelo será utilizado para gerar as 

previsões. Existem métodos matemáticos que descrevem as séries temporais e a 

escolha do método mais adequado se faz geralmente pela observação dos padrões 

da série temporal histórica. Fernando Nogueira (NOGUEIRA, 2010) sugere quatros 

características típicas de séries temporais: 

(i) Média: acontece quando os valores da série oscilam em torno de um 

valor médio constante. 

(ii) Sazonalidade: acontece quando ocorrem padrões cíclicos de variação 

que se repetem em intervalos regulares de tempo.  

(iii) Ciclo: é definido quando a série apresenta variações ascendentes e 

descentes não regulares no tempo.  

(iv) Tendência: existe quando a série apresenta uma tendência ascendente 

ou descendente considerando um longo período de tempo. 

Cada um desses comportamentos possui métodos de análise e modelagem 

distintos que tendem a capturar de forma mais adequada as características das 

séries, e com isso gerar previsões mais assertivas. 
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2.6.7 Métodos de previsão 

“Previsão é muito difícil, especialmente se ela for acerca do futuro”3. Os 

métodos estatísticos de previsão estão baseados na ideia da repetição futura dos 

padrões existentes em uma série histórica. Essa condição tem maior possibilidade 

de acontecer em um futuro próximo, portanto os métodos de previsão a partir de 

séries históricas são mais adequados para previsões em um futuro próximo 

(MORETTIN; TOLOI, 1981). Existem métodos para realizar previsões usando séries 

temporais, como indica a Tabela 4.  
 

Tabela 4 – Métodos clássicos de previsão para séries temporais 

Métodos clássicos de previsão para séries temporais 

 Sem Sazonalidade Com Sazonalidade 

Sem  

Tendência 

Média Móvel Simples Sazonal Aditivo 

Amortecimento Exponencial 

Simples 
Sazonal Multiplicativo 

Com Tendência 

Média Móvel Dupla 
Método de Holt-Winter 

Aditivo 

Amortecimento Exponencial 

Duplo (HOLT) 

Método de Holt- Winter 

Multiplicativo 

Fonte: Adaptado pelo autor  a partir do livro Modeling Risk: Applying Monte Carlo Risk Simulation, 
Strategic Real Options, Stochastic Forecasting, and Portfolio Optimization,  (MUN, 2010) 

 

Os métodos de previsão estatística são também classificados em dois 

conjuntos: aqueles baseados em modelos matemáticos fixos (FMTS – fixed-model 

time series); e aqueles com modelos matemáticos ajustáveis (OMTS – open-model 

time series).  

Os métodos FMTS são aqueles compostos por equações fixas para extrair da 

série histórica seus principais componentes (nível, tendência, sazonalidade, ciclo e 

erro aleatório) e projetar um futuro utilizando como base o padrão de dados 

passado. Estão nessa categoria os métodos das Médias Móveis e de Amortecimento 

Exponencial. 

Os métodos OMTS são mais complexos e realizam a previsão depois de 

identificar matematicamente os componentes na série histórica. O método de 

BoxJenkins é um método nessa categoria.  

_______________  
 
3
 Frase atribuída a Niels Bohr, laureado com Nobel em Física no ano de 1922. 
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2.6.7.1 Média Móvel Simples 

O método da Média Móvel é bastante simples porque necessita de poucos 

dados históricos. Segundo Spyros Makridakis, em seu livro Forecasting: methods 

and applications (MAKRIDAKIS et al., 1998), o método da Média Móvel é indicado 

para previsões de curto prazo, quando não existem os componentes de tendência e 

sazonalidade (ou quando esses componentes podem ser desprezados). 

As desvantagens desse método estão relacionadas à dificuldade de capturar 

o comportamento de séries que possuam tendência ou sazonalidade, já que nesse 

método, a previsão do próximo valor considera a adição de novos dados e a 

desconsideração dos anteriores.  

2.6.7.2 Amortecimento Exponencial  

Os métodos de amortecimento exponencial são simples e possuem a 

capacidade de ajustes em relação à precisão obtida com esses métodos. Eles usam 

uma ponderação diferenciada para cada observação da série temporal, fazendo com 

que as observações mais recentes recebam um peso maior que as observações 

mais antigas.  

2.6.7.2.1 Amortecimento Exponencial Simples 

 Para uma série temporal que se mantenha constante sobre um nível médio, 

um modelo de amortecimento exponencial simples pode ser usado para a previsão 

de valores futuros.  

Matematicamente pode ser expresso como a Equação (20) 

 

 ̂               ̂  (20)  

Onde: 

 ̂                                      ̂    

                                                      

 ̂                                          

                                                                

 

Segundo (MAKRIDAKIS et al., 1998) o valor da constante de amortecimento 

alfa (α) é arbitrário e seu valor pode ser determinado experimentalmente usando 

métodos de análise de erro como erro médio quadrático. O valor de alfa (α) 

determina a velocidade de resposta do modelo às mudanças. Valores baixos de alfa 
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(α) fazem com que o modelo responda rapidamente às mudanças na série de dados, 

enquanto valores altos de alfa (α) fazem o modelo responder lentamente. Esse 

modelo requer também um valor inicial, que pode ser a média aritmética simples dos 

últimos valores ou mesmo o valor mais recente.  

2.6.7.2.2 Método de Amortecimento Exponencial Duplo (Holt) 

O método de amortecimento exponencial duplo ou método de Holt é 

recomendado quando a série observada apresenta uma tendência linear de 

crescimento ou decrescimento e os outros componentes da série (média, 

sazonalidade e ciclo) podem ser desprezados. Esse método usa duas constantes de 

amortecimento, alfa (α) e beta (β) (ambas com valores entre 0  e 1), onde alfa (α) 

atua no componente que  representa o nível da série, e beta (β) no componente que 

representa a tendência da série. Quando a série temporal possui essas 

características, o método de amortização exponencial dupla de Holt pode ser usado 

de maneira satisfatória para a previsão, como cita Johnathan Mun (MUN, 2010). 

Matematicamente o método de Holt pode ser representado por três equações: 

(MAKRIDAKIS et al., 1998): 

 

                         (21)  

                         (22)  

 ̂            
(23)  

Onde: 

 ̂                                                    

                                                

                                                      

                                                                        

                                                  

 

As Equações (21) e (22) fazem uma estimativa do nível e da inclinação da 

série temporal e a Equação (23) calcula a previsão da demanda para os próximos k 

períodos. As constantes de amortecimento alfa (α) e beta (β) são determinadas a 

partir de testes que calculem o menor erro médio. 
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2.6.7.3 A escolha do melhor modelo  

Não existe uma definição acadêmica do modelo que melhor captura as 

características de uma série temporal, mas existem testes que podem validar a 

aplicação do modelo à série temporal. A escolha do modelo mais apropriado é feita 

pelo somatório dos erros entre o valor real e a previsão ajustada ao longo da série. 

Considerando que esses erros podem ser positivos ou negativos, existe a 

possibilidade deles se anularem, zerando o somatório. Para evitar esse problema, 

diferentes maneiras de calcular o somatório dos erros foram desenvolvidas e são 

utilizadas para a comparação do desempenho dos vários modelos.  

2.6.7.3.1 Erro Médio Quadrático 

O erro médio quadrático é definido como a média do somatório do quadrado 

dos erros e matematicamente pode ser descrito pela Equação (21).  

 

    
 

 
 ∑  

 

 

   

 (24)  

Onde: 

                            

                                 

                              

 

Usando os critérios definidos pela Equação (21), o método que apresentar o 

menor erro associado pode ser considerado o melhor modelo para a série analisada. 

2.7 MÉTODOS DE COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

Técnicas e métodos de coleta de dados podem apresentar falhas durante a 

execução e/ou trabalhos de campo, e essas falhas geram lacunas nos dados 

coletados. Historicamente, a ausência de valores em processos de coleta de dados 

é quase uma certeza e a quantidade de dados faltantes está diretamente 

relacionada com a quantidade de dados coletados. Para resolver esse problema, 

existem mecanismos para tratar adequadamente dados faltantes. Segundo Rosana 

Veronese (VERONEZE, 2011), especificamente no caso de dados faltantes, três 

tipos de problemas podem acontecer: 
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i. Perda de eficiência, pois uma parte dos dados que descrevem o 

fenômeno não existe; 

ii. Dificuldades na manipulação e análise dos dados, devido às 

discrepâncias entre os valores atribuídos aos dados faltantes e os 

valores reais (desconhecidos); 

iii. Influência sobre a generalização dos resultados da análise. 

 

Isso acontece porque as ferramentas e algoritmos mais comuns de mineração 

de dados estão preparados para trabalhar com séries completas (sem dados 

faltantes). Para superar o desafio de completar os dados faltantes com valores mais 

próximos dos valores reais existem várias ferramentas e métodos. 

Certamente evitar que os dados faltantes ocorram é a melhor estratégia; no 

entanto, o aumento da quantidade de dados capturados, principalmente por 

sistemas computacionais, durante longos períodos de tempo, contribui para 

aumentar a probabilidade da ocorrência de dados faltantes. Na prática, um dado 

faltante significa que está faltando algum tipo de informação sobre o fenômeno que 

está sendo estudado. 

2.7.1 Técnicas de Preenchimento – Caso Completo 

O método Caso Completo (Listwise Deletion – LD) descarta todos os objetos 

com algum atributo faltante; mesmo que exista apenas um atributo faltante, todo o 

objeto é descartado. Um objeto está completo quando todos os seus atributos estão 

preenchidos com dados e um dado faltante indica que algum atributo de um objeto 

está vazio. Esse método simplifica o esforço de análise, pois considerando-se 

apenas os casos completos, tem-se uma base de dados completa, que pode ser 

analisada através de procedimentos bem conhecidos.  

2.7.2 Técnicas de Preenchimento – Casos Disponíveis 

O método Casos Disponíveis (Pairwise Deletion – PD) é similar ao método 

Caso Completo – LD, porém descarta os objetos considerando o nível de interesse 

dos atributos. Com base no atributo da variável de interesse, os objetos são 

avaliados e descartados segundo esse critério.  
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2.7.3 Técnicas de Preenchimento – Imputação por Constantes 

O método de Imputação por Constantes propõe substituir todos os valores 

faltantes por uma constante, que geralmente pode ser zero, a média ou a mediana. 

2.7.3.1 Técnicas de Preenchimento – Imputação de Zero 

Esse é um dos métodos mais simples e seu uso só é possível se o valor zero 

fizer sentido no conjunto de dados e no entendimento da análise, pois os valores 

próximos a zero não devem possuir significado relevante para o resultado da 

análise. 

2.7.3.2 Técnicas de Preenchimento – Imputação da Média 

A Imputação da Média também é simples, principalmente pela facilidade de 

aplicação do método: no entanto, é importante estar atento à representatividade e 

relevância dos valores extremos, que ficam achatados pela média. Outro aspecto é 

que a média é uma boa medida de tendência central quando a distribuição dos 

dados tende para a distribuição normal. Se os dados não atendem esse quesito, 

esse método pode apresentar resultados abaixo da expectativa. 

2.7.3.3 Técnicas de Preenchimento – Imputação da Mediana 

A Imputação da Mediana é simples, assim como a Imputação da Média, e 

representa um método mais adequado para os dados que não estão aderentes à 

distribuição de frequência normal. 

2.7.4 Técnicas de Preenchimento – Imputação Múltipla 

Os casos anteriores são todos métodos de imputação única, que fazem a 

substituição do dado faltante pela média ou mediana, porém todos eles são 

baseados em estimativas e não levam em consideração que os valores imputados 

não são dados reais.  

A alternativa à imputação única foi desenvolvida na década de 80, por Donald 

Rubin, a técnica de imputação múltipla (MI - Multiple Imputation) (BOX-

STEFFENSMEIER et al., 2007). A ideia da imputação múltipla é que cada dado 

faltante seja completado várias vezes através de técnicas distintas, gerando várias 

séries completas. Cada série completa é analisada separadamente por uma técnica 
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tradicional de análise estatística e depois os resultados obtidos são combinados 

para a análise final através das regras definidas por Rubin.  

Em seu livro intitulado Regression modeling strategies: with Applications, 

Frank E. Harrell (HARRELL, 2001) sugere a escolha de métodos de imputação de 

acordo com a proporção de dados faltantes na coleta. A Tabela 5 resume as 

sugestões em linhas gerais. 

 

Tabela 5 – Recomendação de modelos de imputação de dados 

Critérios para Escolha de Métodos de Imputação de Dados 

Dados Faltantes (DF) Recomendação 

DF < 5% 
Usar a Imputação Única ou analisar somente os 

dados completos; 

 5% ≤ DF ≤ 15% 

Imputação Única pode ser usada provavelmente sem 

problemas, entretanto o uso da Imputação Múltipla 

é recomendado; 

DF > 15% 
Usar a Imputação Múltipla para a maior parte dos 

modelos. 
 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do livro de Frank E. Harrell – Regression modeling strategies: 
with applications 
 

Embora os dados faltantes neste trabalho representem a proporção de 3,75% 

dos dados coletados, e segundo a Tabela 5 com a recomendação pelo uso de dados 

completos ou métodos de Imputação Única, o autor decidiu por métodos de 

Imputação Múltipla, a fim de capturar com mais precisão o comportamento da série. 

Muitas vezes as séries possuem características que dificultam a aplicação 

dos métodos de análise diretamente. Para facilitar a análise existem mecanismos de 

transformação que podem melhorar as condições de análise de uma série.  

O Módulo Amélia II (HONAKER et al., 2013) suporta cinco métodos de 

transformação que podem ser utilizados, a saber: Ordinal, Nominal, Natural Log, 

Square root e Logistics.  

(i) Transformação Ordinal: É geralmente empregada quando a série 

apresenta valores contínuos e sem muitos pontos com não linearidade; 

(ii) Transformação Nominal: Deve ser utilizada quando os números da 

série são grandezas discretas e representam variáveis distintas como, 

por exemplo, o número 1 para cor azul, o número 2 para cor verde; 

(iii) Transformação Natural Log: É geralmente recomendada quando a 

série possui uma tendência fortemente enviesada e pontos muito 

distantes da maioria, que não são considerados outliers, mas que têm 

potencial para distorcer os resultados;  
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(iv) Transformação Square Root: Recomendada quando os dados da série 

apresentam uma tendência fortemente enviesada e têm relações não 

lineares com outras variáveis; 

(v) Transformação Logistics: É geralmente utilizada quando os dados da 

série são bastante proporcionais e nitidamente delimitados entre 0 e 1.  

Cada um desses métodos de transformação possui características 

específicas que se aplicam melhor a determinadas características da série estudada. 

Este trabalho não fará a análise de cada um desses métodos, mas fará a aplicação 

direta deles sobre a série de dados coletada e decidirá pelo melhor método usando 

o critério do menor erro médio quadrático.  

2.7.5 Erro Médio Quadrático 

O erro médio quadrático é uma das formas de avaliar a diferença entre o valor 

real e o valor previsto. Ter um erro médio quadrático igual a 0 (zero) é o ideal e 

significa que todos os valores sugeridos coincidem com os valores reais.  

Neste trabalho será adotado o método que apresentar o menor erro médio 

quadrático, pois esse modelo é o que mais se ajusta à série de dados reais. 

 

2.8 REVISÃO DA LITERATURA 

Esta sessão apresenta os trabalhos mais relevantes relacionados à eficiência 

energética aplicada a datacenters, destacando as principais motivações de assunto 

em condições diversas. Também são apresentados os conceitos teóricos que 

embasam e suportam este trabalho. 

2.8.1 Aspectos de Eficiência Energética 

O assunto de Eficiência Energética ganhou relevância principalmente depois 

das duas crises do petróleo e nos últimos anos vem sendo pensada como uma 

alternativa real e efetiva para mitigar os efeitos climáticos de algumas fontes de 

energia, tornando-se objeto de vários estudos e uma alternativa importante 

econômica e ambientalmente.  

Com foco na eficiência dos recursos computacionais com uma abordagem 

focada em virtualização, Justin Moore (MOORE et al., 2005) propõe o modelo de 

virtualização de servidores físicos como uma oportunidade de eficiência energética, 
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porque várias máquinas virtuais rodando em um mesmo servidor físico tendem a 

garantir uma alta utilização de CPU durante a maior parte do tempo, levando o 

servidor para a zona de mais alta eficiência. Outro fator importante apontado nesse 

estudo é a redução do número de máquinas físicas, o que melhora a utilização do 

espaço na sala de servidores e também o consumo de energia e de ar-

condicionado. 

No artigo de Justin Moore (MOORE et al., 2005), os autores sugerem duas 

abordagens: uma baseada na distribuição da carga pelos servidores, considerando 

aqueles com a menor temperatura de entrada do ar-condicionado, e outra 

considerando zonas definidas por intervalos de temperaturas dentro do datacenter 

como forma de melhorar a eficiência energética do datacenter.  

Este trabalho usará parte dos conceitos abordados no artigo citado acima, 

pois apesar de não considerar explicitamente pesos distintos para servidores, fará o 

acionamento sempre iniciando pelos servidores instalados nas primeiras posições 

dos racks e, portanto, mais próximos das entradas de ar mais frio. Com essa 

estratégia de uso dos servidores, o modelo será capaz de reduzir a necessidade de 

ar-condicionado, já que as máquinas ligadas terão a melhor condição de 

refrigeração. 

No artigo intitulado Investigation of Indoor Climate and Power Usage in a 

DataCenter (KARLSSON; MOSHFEGH, 2005), os autores desenvolvem uma 

abordagem baseada em análise de imagens de uma câmera infravermelho para 

identificar pontos de concentração de calor e atuar na otimização dos recursos de 

ar-condicionado para buscar a eficiência energética no ambiente da sala de 

servidores. Uma identificação visual da temperatura da sala de servidores fornecida 

pela câmera infravermelho é útil para identificar de forma visual a distribuição da 

temperatura na sala e atuar na distribuição dos fluxos de ar-condicionado. 

Uma abordagem interessante sobre os fluxos de ar quente e frio em um 

datacenter e a interferência entre esses fluxos nas passagens existentes entre o 

corredor frio e o corredor quente é apresentada por Qinghui Tang (TANG et al., 

2006), que propõe uma matriz de interferência cruzada entre a matriz que 

representa a temperatura de entrada do ar-condicionado nos dutos de ventilação 

dos servidores e a temperatura na saída dos dutos de ventilação dos servidores. 

Neste trabalho não será necessário considerar essa interferência, pois os corredores 

quente e frio são isolados por divisórias de plástico, o que elimina a interferência 

cruzada entre os corredores quente e frio.  
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O artigo de David Rodgers (RODGERS et al., 2007) chama a atenção para as 

perdas de energia em componentes como transformadores, no-breaks e nas 

múltiplas conversões CC/CC, reforçando a ideia da utilização de fontes de alta 

eficiência, mesmo que os benefícios não pareçam óbvios ou imediatos. O artigo 

também comenta os diagnósticos do Gartner Group acerca do aumento na 

densidade de potência, com racks chegando atualmente (2013) à ordem de 30.000 a 

50.000W. 

Qinghui Tang (TANG et al., 2008) propõe uma análise dos fluxos de ar-

condicionado circulantes no datacenter como uma forma de melhorar a eficiência no 

uso da energia elétrica. Usando um modelo de interferência cruzada nas correntes 

de convecção entre o corredor quente e o corredor frio, o autor sugere redução 

média de 2 a 5ºC na temperatura da sala de servidores apenas controlando essa 

variável. O mesmo trabalho comenta também a questão da não linearidade entre a 

curva de uso de CPU e a curva de uso de energia elétrica. Isso acontece porque os 

servidores utilizados são do modelo blade, um conjunto desenhado para alta 

densidade e alta eficiência a níveis elevados de processamento. 

Massoud Pedram (PAKBAZNIA et al., 2010) defende que o modelo de gestão 

atual da maioria dos datacenters não é sustentável nem economicamente e nem 

ambientalmente. Para endereçar essa questão, considerando que a maioria dos 

datacenters possui capacidade computacional dimensionada para atender à 

demanda de pico, propõe um modelo de eficiência energética pela gerência ótima do 

número de equipamentos ligados. O modelo sugerido considera uma fila universal 

para coletar toda a demanda dos clientes, um módulo de despacho de carga, que 

distribui a carga dos clientes entre os servidores, e um módulo de previsão da carga, 

responsável pela previsão futura da curva de carga, permitindo alocar a capacidade 

computacional com alguma antecedência. Em paralelo, o módulo de controle de 

temperatura avalia a temperatura ambiente e controla os equipamentos de ar-

condicionado. Esse modelo de dupla abordagem é interessante, pois a maioria dos 

datacenters opera com PUE próximo a 2.0, o que significa que metade da energia é 

consumida em equipamentos de TI e a outra metade em equipamentos de ar-

condicionado e apoio. Outro ponto positivo desse modelo é que na maioria dos 

servidores atuais o consumo de energia não é proporcional ao consumo de CPU, o 

que valida a estratégia de desligar servidores sem necessidade de uso. 

Em uma linha mais voltada à gestão de recursos computacionais, Sergio 

Ricciardi (RICCIARDI et al., 2011) traz o conceito de “energy farm”, que tenta ajustar 
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a curva de demanda tão próximo quanto possível da curva de oferta de capacidade 

computacional. Apesar da abordagem similar à sugerida por Massoud Pedram 

(PAKBAZNIA et al., 2010), o conceito de “energy farm” simplifica o modelo defendido 

por Pedram e atua usando o conceito de melhor esforço na economia de energia 

desligando servidores. As principais vantagens dessa abordagem são a simplicidade 

de implementação e a rapidez com que produz resultados. A limitação dessa técnica 

é que ela não está preparada para suportar variações abruptas na carga, podendo 

causar contenção da demanda ou até violação do SLA (Service Level Agreement). 

Neil Rasmussen (RASMUSSEN, 2012) faz uma análise das partes componentes da 

planta de um datacenter detalhando o balanço de potência típico e os custos com 

energia, em comparação com os custos dos equipamentos. Ele mostra que os 

custos com energia já se igualaram, e em vários casos superam os custos com 

tecnologia. O mapeamento estudado nesse artigo é importante porque fornece 

indicações das oportunidades de eficiência na planta de um datacenter 

considerando seus aspectos técnicos e funcionais.Compilando várias ideias e 

recomendações de boas práticas, o artigo de Neil Rasmussen (RASMUSSEN, 

2012), conseguiu resumir em uma tabela as melhores práticas e a economia 

potencial percentual que cada uma das dez práticas pode gerar, bem como as 

indicações e limitações de cada uma das técnicas. Ao final, o autor reforça que a 

somatória de pequenas contribuições individuais resulta em uma economia 

considerável, pois os valores economizados com energia elétrica são recorrentes no 

tempo, o que por vezes viabiliza o investimento em novas tecnologias mais 

eficientes. 

 O artigo do Greenpeace (GREENPEACE, 2012) avalia a origem da energia 

elétrica utilizada pelos maiores operadores de datacenter do mundo como Google, 

Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo entre outras, sob a ótica do impacto ambiental. 

Embora as instalações dos datacenters sejam construções sem um impacto 

ambiental significativo, como grandes consumidores de energia elétrica é importante 

que considerem os insumos utilizados para gerar a energia elétrica consumida pelo 

datacenter. Um panorama da Europa aponta para um uso intenso de carvão e de 

outras fontes altamente poluentes, como óleo na geração de energia elétrica, além 

das usinas nucleares. Um movimento interessante é o aumento de novos 

datacenters em altas latitudes, como Suécia e Noruega, para tirar proveito das 

baixas temperaturas climáticas, que permitem explorar técnicas de refrigeração da 

sala de servidores como “free cooling”, que usa o ar externo para efetuar a 
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refrigeração do ambiente. O mesmo relatório comenta sobre pontos importantes no 

descarte do lixo eletrônico gerado pelos datacenters.  

No Brasil, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(estabelecida pela lei 12.305 de 2/08/2010), a logística reversa encerra uma série de 

ações para a coleta de resíduos sólidos para proceder à destinação final 

ambientalmente adequada. A nova política entrará em vigor em 2014, mas já 

existem várias empresas utilizando os conceitos e as melhores práticas de logística 

reversa em função de políticas próprias de responsabilidade ambiental e 

gerenciamento da cadeia de fornecedores. 

Tendo como base os estudos anteriores, este trabalho pretende verificar a 

economia de energia elétrica produzida como resultado da aplicação de um modelo 

de eficiência energética e otimização da capacidade computacional a um conjunto 

de servidores.  
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

Este capítulo apresenta os materiais e a metodologia adotada para determinar 

a melhoria da eficiência energética em um datacenter, utilizando modelos de 

distribuição de carga em servidores blade e algoritmos que indicam o número de 

servidores ligados e desligados a cada ciclo de análise. Esse método considera 

também o limite de temperatura para a sala de servidores evitando 

superaquecimento, enquanto atua para reduzir o consumo de energia elétrica sem 

afetar a capacidade computacional destinada a atender à demanda dos usuários. 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 Softwares utilizados 

Neste trabalho foram utilizados vários softwares de análise estatística e 

científica para mensurar a eficiência dos modelos propostos e analisar as melhores 

opções. O autor procurou utilizar preferencialmente softwares de uso geral que 

possam ser aplicados em pequenas empresas e/ou no meio acadêmico sem 

necessidade de investimento em softwares específicos. 

3.1.1.1 Sistema operacional de gerência 

O sistema operacional utilizado para executar o Módulo de Coletas foi o Linux 

Ubuntu 12.04 LTS, que é baseado no kernel do Linux e desenvolvido 

pela comunidade na Internet. A versão LTS (Long Term Support) foi escolhida por 

ser a mais estável e possuir suporte por mais tempo. O sistema operacional é de 

uso gratuito e esta disponível em http://www.ubuntu–br.org/. O servidor de gerência 

é uma máquina dedicada para essa função e não faz parte do conjunto dos 

servidores blade avaliados neste trabalho.  

3.1.1.2 Gerente SNMP 

Para executar as coletas via protocolo SNMP foi utilizado o programa Net-

SNMP, também na versão LTS. Esse aplicativo é gratuito, e pode ser encontrado em 

http://net-snmp.sourceforge.net/. Neste trabalho foi utilizada a versão 5.5.4 (LTS) 

para sistema operacional Linux Ubuntu. Os scripts de coleta das informações foram 

escritos usando a linguagem shell script. 

http://www.ubuntu-br.org/comunidade
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3.1.1.3 MATLAB 

O software MATLAB (“MATrix” “LABoratory”) é um software para cálculo 

numérico e científico, que permite a execução de algoritmos com matrizes. Neste 

trabalho foi utilizada a versão R2010a, de março de 2010, para sistema operacional 

Windows7.  

O MATLAB foi utilizado para executar análise das séries de dados de CPU, 

temperatura e número de usuários. O filtro outliers utilizado para identificar valores 

muito distantes dos demais valores da série também foi implementado em MATLAB, 

assim como a elaboração de vários gráficos. O MATLAB também foi utilizado para 

realizar a previsão do próximo valor de CPU baseado na série histórica de dados 

coletados. 

3.1.1.4 R (R Project for Statistical Computing) 

O software R é simultaneamente uma linguagem e um ambiente para 

computação estatística disponível como software livre. Neste trabalho foi utilizada a 

versão 2.15.3 para Windows, junto com o pacote “Amelia”, um módulo para calcular 

valores faltantes e completar a série de valores de uso de CPU com o valor mais 

provável.  

3.1.1.5 Módulo Amelia II 

O módulo Amelia II é um pacote desenvolvido para funcionar conjuntamente 

com o Programa R, adicionando funções de Imputação Múltipla para valores 

faltantes (missing data). O software Amelia II pode ser encontrado no site 

http://gking.harvard.edu/amelia 

 

3.2 O MÉTODO 

O método utilizado para reduzir o consumo de energia elétrica e garantir o 

atendimento da demanda computacional dentro dos níveis de qualidade 

estabelecidos no SLA, considerando ainda manter a temperatura da sala de 

servidores abaixo da temperatura crítica, está baseado no modelo sugerido por 

Ehsan Pakbaznia, Mohammad Ghasemazar e Massoud Pedram  (PAKBAZNIA et al., 

2010) no artigo intitulado Temperature-aware Dynamic Resource Provisioning in a 
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Power-Optimized Datacenter, publicado em 2010. O diagrama de blocos do modelo 

proposto pelo autor está detalhado na Figura 14. 

 
Figura 14 – Diagrama de blocos do método proposto 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2.1 Módulo de Coleta de Dados  

Esse módulo tem a função de capturar os valores da carga de CPU, o número 

de usuários ativos, a temperatura do ar na entrada do servidor monitorado (      ) e a 

temperatura de saída do ar do servidor (       ), todas essas informações minuto a 

minuto. Esse módulo foi o primeiro a ser desenvolvido, foi escrito em Shell Script e 

utiliza o protocolo SNMP para realizar coletas de todos os servidores, como ilustra a 

Figura 15.  

 

Figura 15 – Topologia de coleta de dados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 16 ilustra a configuração do sistema de coleta de dados usando 

protocolo SNMP. Não é objetivo deste trabalho detalhar a arquitetura e o 

funcionamento do protocolo SNMP e mais informações podem ser obtidas a partir da 

RFC 1157 (CASE et al., 1990) 

TCP/IP

SERVIDOR GERENTE SERVIDOR 

MONITORADO
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Figura 16 – Topologia lógica do mecanismo de coleta de dados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Módulo de Coleta de Dados executa coletas de dados via protocolo SNMP 

de todos os servidores físicos (lâminas blade) e calcula a média dos valores, desde 

que todos os servidores tenham respondido no intervalo de um minuto. A ausência 

de alguma resposta faz com que o dado seja completado com valor NA (not 

available), o que caracteriza um dado faltante. O fluxograma da Figura 17 ilustra o 

funcionamento do Módulo de Coleta de Dados. 

 

  

(a) (b) 
Figura 17 – Fluxograma simplificado de coleta dos dados (CPU,Temp,Users) 
(a) Fluxograma de coleta de CPU e (b) Fluxograma de usuários e temperatura 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os valores coletados são armazenados em arquivos temporários para serem 

encaminhados ao Módulo de Tratamento de Dados. 
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3.2.2 Módulo de Tratamento de Dados  

Esse módulo avalia a série de dados coletada de carga de CPU, temperatura 

do ar na entrada do equipamento (      ), temperatura de saída do ar do 

equipamento (       ) e número de usuários ativos, e garante que a série de dados 

esteja adequada para ser processada por outros módulos do modelo. Uma das 

funções principais desse módulo é o preenchimento de dados faltantes, usando 

ferramentas de análise e preenchimento de dados. Esse módulo também executa 

um filtro de outliers, que procura por valores muito distantes dos observados ou por 

valores que não tenham sentido na série de dados, como valores negativos, valores 

de CPU acima de 100%, entre outros. Se existir algum desses valores, eles serão 

retirados da série para posterior preenchimento de dados com o valor mais provável.  

3.2.2.1 Filtro outliers 

A série de dados coletada pelo módulo de coleta de dados pode conter 

valores fora dos intervalos esperados. Para garantir a integridade dos dados 

coletados, foi desenvolvido um filtro usando MATLAB para identificar valores que 

pudessem ser considerados outliers (outliers são valores que possuem um grande 

afastamento dos demais valores da série, como valores de CPU maiores que 100%, 

valores de CPU negativos ou valores não numéricos). O filtro de outliers segue o 

fluxograma indicado na Figura 18. 
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Figura 18 – Fluxograma do filtro outliers 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2.3 Base Histórica  

A Base Histórica é alimentada pelas informações providas pelo Módulo de 

Tratamento de Dados e sua função é de armazenamento das informações coletadas 

e tratadas por esse módulo. O modelo de base de dados textual foi escolhido em 

função da simplicidade, da facilidade de manuseio e análise dos dados.  

 

A Figura 19 ilustra o formato e a sequência de dados adotada como padrão 

para a construção e ordenamento da base de dados textual. 

 

Figura 19 – Formato da base de dados textual 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A maioria dos programas computacionais utilizados neste trabalho possui a 

função de importar dados no formato texto separados por vírgulas (arquivo.csv). 

Uma rotina de backup diário garante que, em caso de falha ou corrupção de dados 

da base histórica, o arquivo de backup possa ser recuperado mitigando os impactos.  

 

3.2.4 Módulo de Previsão de Carga 

O Módulo de Previsão de Carga receberá os valores da série histórica que 

serão utilizados para realizar a previsão do próximo valor um minuto à frente. Nesse 

trabalho serão avaliados três métodos de previsão: o método das médias móveis, o 

método de amortecimento exponencial simples e o método de Holt. Cada um desses 

métodos será avaliado pelo valor do erro médio quadrático, e o método que 

apresentar o menor valor do erro será adotado para a construção do Módulo de 

Previsão da Carga.  

A previsão de carga será executada para indicar o valor de carga do minuto 

seguinte utilizando a série histórica coletada pelo Módulo de Coleta de Dados e 

tratada pelo Módulo de Tratamento de Dados, criando uma série completa de dados 

para ser utilizada no software MATLAB, que executará o método de previsão. O 

diagrama de blocos da Figura 20 ilustra o relacionamento entre esses blocos 

construtivos e o formato da informação em cada fase do processo. 

O erro de previsão será coletado a cada valor calculado e armazenado em 

uma série histórica. Como o modelo proposto foi construído utilizando várias 

ferramentas distintas, a Figura 20 ilustra o formato da informação nas diversas fases 

do modelo proposto. 
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Figura 20 – Formato da informação nas diversas fases do modelo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

     

3.2.5 Módulo de Erro  

Esse módulo recebe os valores da carga de CPU do Módulo de Previsão de 

Carga e o valor real do Módulo de Tratamento de Dados, e calcula o erro entre o 

valor real e o valor previsto. Esse valor retorna para o Módulo de Previsão de Carga 

como erro de previsão de carga.  

 

3.2.6 Módulo de Despacho de Carga  

Esse módulo recebe os dados da Previsão de Carga e comanda as ações de 

ligar e desligar (colocar em stand-by) servidores para atender a carga prevista. A 

política de ligar e desligar servidores baseia-se nas seguintes premissas: 

 Sempre haverá pelo menos um servidor ligado para que a aplicação 

esteja disponível para o usuário, independentemente do valor de CPU. 

Esse servidor será o servidor S1,1 (chassis 1, lâmina 1); 

 Os servidores serão ligados na sequência iniciando pelo número 1 até 

que sejam ligadas todas as lâminas de um chassi; 

 As lâminas serão colocadas em stand-by somente na sequência 

inversa, iniciando-se pelo servidor S14,14 (chassis 14, lâmina 14); 

 As lâminas somente serão colocadas em stand-by quando não 

existirem mais usuários conectados a essa lâmina; 
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3.2.6.1 Método para ligar o servidor 

Este trabalho usou como massa de testes um conjunto de servidores IBM 

BladeCenter modelo 8852 H-series com lâminas blade modelo HS22. A proposta 

desse trabalho é validar um método que possa ser utilizado por qualquer modelo de 

servidor, por isso não foram consideradas as funcionalidades do IBM BladeCenter 

Management Module, uma interface de gerenciamento remoto para ambientes 

usando chassis blade center.  

Considerando esse aspecto, o método escolhido para ligar um servidor em 

stand-by usa a tecnologia WOL – Wake on LAN. Essa é uma tecnologia baseada em 

hardware e software, desenvolvida pela Intel e pela IBM (Advanced Manageability 

Alliance), criada em 1996 (LIEBERMAN et al., 2002).  A nova tecnologia foi 

apresentada em abril de 1997 e adotada por todos os fabricantes nos anos 

posteriores.  

Seu funcionamento é baseado no envio repetitivo de vários pacotes de 

broadcast (pacotes com mac-address FFFF.FFFF.FFFF enviados a todas as 

máquinas na mesma rede), incluindo, na parte de dados, o MAC–ADDRESS da 

máquina a ser ligada. 

3.2.6.2 Método para desligar o servidor 

Para colocar um servidor em stand-by sem fazer uso das funcionalidades do 

IBM BladeCenter Management Module, esse trabalho propõe a utilização do 

protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol), já utilizado nesse trabalho 

para executar as coletas de dados, mas agora usando um recurso denominado 

Extending Agent Funcionality. Esse é um recurso nativo do protocolo SNMP que 

permite a execução de programas no servidor remoto quando o servidor recebe uma 

mensagem SNMP. 

Quando o Módulo de Despacho de Carga receber a previsão de redução da 

capacidade de processamento disponível, será enviado um comando SNMP para o 

servidor a ser desligado, que ao receber a mensagem SNMP executará o script que 

o colocará no modo stand-by de forma adequada.  

Essa ação deve ser sincronizada junto com o balanceador de carga, que deve 

ser avisado de que o servidor será colocado em stand-by para que pare de 

encaminhar requisições de usuários para essa máquina. 
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A Figura 21 mostra o balanceador de carga e a conexão via rede de dados 

com o módulo de Despacho de Carga. 

 

 

Figura 21 – Diagrama de blocos incluindo balanceador de carga 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 ESTUDO DE CASO 

Este capítulo descreve o estudo de caso realizado pelo autor, as ferramentas 

utilizadas, os resultados obtidos, as considerações e situações semelhantes aos 

artigos utilizados como referência, incluindo condições de contorno e as 

simplificações assumidas pelo autor neste estudo. 

 

4.1 O DATACENTER 

O ambiente avaliado é parte constituinte de um datacenter real localizado na 

cidade de Curitiba, com mais de 2000 servidores no modelo de alta densidade, que 

opera em regime de 24x7 (24 horas por dia, sete dias por semana) e suporta vários 

serviços de missão crítica. A Figura 22 mostra os detalhes da planta baixa da sala 

de servidores onde estão localizados os servidores avaliados. No mesmo prédio que 

abriga a sala de servidores do datacenter estão contidos também a subestação 

elétrica, a sala do no-break e das baterias, os geradores de energia elétrica e todo o 

sistema de ar-condicionado. 

 

 

Figura 22 – Croqui da sala de servidores 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.1 Preparação do ambiente 

Para minimizar as interferências externas na área onde estão instalados os 

servidores monitorados e isolar os fluxos de convecção de ar entre os corredores 

quente e frio que acontece externamente aos racks, foram instaladas divisórias de 

material plástico, como ilustra a Figura 23.   

 

 

Figura 23 – Detalhe da porta de plástico no corredor frio 
Fonte: Foto do autor 

 

As divisórias de plástico confinam o fluxo de ar frio e de ar quente nos 

respectivos corredores, impedindo a perda de energia com a circulação de ar entre 

os corredores sem que seja retirado calor dos equipamentos de informática.  

Claramente esse modelo não precisa ser aplicado a toda a sala de servidores, 

porque existem servidores destinados a aplicações distintas, que possuem curvas 

de operação também distintas. Servidores WEB geralmente não possuem uso 

intenso de CPU e podem estar instalados em uma área do datacenter onde os 

limites de temperatura oscilem em faixas mais largas. Em contrapartida, servidores 

de aplicações críticas e especialmente os mainframes possuem especificações de 

climatização muito mais rígidas e certamente não podem ser desligados. O processo 

de IPL (Initial Point Load ou “boot” do mainframe) pode demorar horas até que todos 

os processos e periféricos estejam inicializados e prontos para operação. 

 

4.2 O MODELO 

Os resultados deste trabalho foram obtidos usando um conjunto de 

ferramentas integradas de forma manual, que avaliou um cenário bem definido, 
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baseado em dados reais, e realizou simulações, comparando os resultados das 

simulações com os valores reais identificados em campo.  

4.2.1 Módulo de Coleta de Dados 

Os dados para este trabalho foram coletados durante oito meses 

(fevereiro/2013 a setembro/2013), em intervalos de tempo de um minuto, 24 horas 

por dia e sete dias por semana, usando o protocolo de gerenciamento de rede 

SNMP (Simple Network Management Protocol).  

O sistema gerente que executou as coletas foi instalado em um servidor Intel 

IBM System x3530 M4, rodando sistema operacional Linux Ubuntu 12.04 LTS. O 

servidor da IBM x3530 M4 foi escolhido por ser uma máquina robusta. O modelo de 

rack permitiu a instalação no ambiente do datacenter. A Tabela 6 detalha as 

especificações técnicas do servidor utilizado para coleta dos dados. 

 

Tabela 6 – Servidor utilizado para coleta das informações  

Especificações Técnicas do Servidor IBM x3530 M4 

Espaço/Altura Rack 1U 

Processador  Duas CPU Intel Xeon E5–2400 com oito núcleos 

Cache  20 MB por processador 

Memória  256 GB 

Baias de mídia  Uma baia de DVD 

Baias disco  4 unidades de disco rígido – 4x500GB 

Alimentação  2 fontes hot–swap de 460 W 

Interface Eth  Controladora Intel Ethernet I350 Dual 1 Gb integrada 

Portas USB  7 (2 frontais, 4 traseiras, 1 interna) 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do manual disponível em 
http://www03.ibm.com/systems/br/x/hardware/rack/x3530m4/ 

 

4.2.1.1 Coleta de dados via SNMP 

A ferramenta desenvolvida para a coleta dos dados realizou coletas durante 

oito meses, com intervalos a cada minuto, 24 horas por dia, o que permitiu gerar 

dados para avaliar vários ciclos semanais de carga e consumo de CPU, do número 

de usuários ativos, da temperatura de entrada do ar-condicionado nos servidores e 

da temperatura do ar quente na saída dos servidores. 
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A execução do programa de coletas foi comandada pelo daemon CRON, um 

programa também nativo do sistema UNIX, que executa tarefas programadas em 

horários especificados em um arquivo de configuração.  

 

Os dados coletados eram armazenados no formato 

“ano,mês,dia,hora,min,CPU,Nusers,Tin,Tout”, como ilustra a Figura 24. 

 

 

Figura 24 – Amostra da base de dados textual 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A seguir, a sintaxe do comando SNMP utilizado para fazer a coleta dos 

valores de uso de CPU do servidor monitorado. A resposta do comando “snmpget” 

mostra o valor instantâneo do uso das duas CPUs. No mecanismo de coleta foi 

considerada a média aritmética dos valores coletados e a falha no retorno de 

qualquer um dos valores cria um valor faltante na série coletada, como descreve o 

fluxograma da figura 17. A linha de comando executada no script de coleta SNMP 

está descrita abaixo:  

marcosf@lccpk254:~$snmpget –v2 –cpublic 167.10.10.135@.1.3.6.1.2.1.25.3.1   

HOST–RESOURCES–MIB::hrProcessorLoad.12 = INTEGER: 30 

HOST–RESOURCES–MIB::hrProcessorLoad.13 = INTEGER: 15 

 

4.2.2 Módulo de Tratamento de Dados 

O processo de coleta de dados a cada minuto durante oito meses deveria 

gerar, sem nenhuma falha, 358560 objetos, considerando valores de CPU, 
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temperatura de entrada do ar frio, temperatura de saída do ar quente e número de 

usuários ativos. 

A ausência dos dados em alguma coleta era esperada, principalmente porque 

foram coletados dados de servidores do ambiente de produção e, portanto, sujeitos 

a interferências das rotinas de produção, como backup, aplicação de atualizações, 

correções no sistema operacional, desligamentos programados, falhas na 

comunicação de dados via rede entre o servidor e o sistema de coletas, entre outras. 

Está fora do escopo deste trabalho analisar as razões das falhas nas coletas, mas 

serão discutidas ferramentas estatísticas para o preenchimento dos dados faltantes 

com o valor mais provável. 

Nesse período aconteceram 13470 falhas no processo de coleta, e as 

principais razões foram o desligamento elétrico programado do servidor de coleta 

para manutenção elétrica e falhas na resposta do processo de coleta via SNMP. 

Essas falhas impactaram em 3,75% o total de coletas com sucesso, reduzindo o 

número de coletas efetivas para 345090 amostras de consumo de CPU.  

A Figura 25 indica a distribuição dos valores faltantes na série de dados 

coletada.  

 

 
Figura 25 – Presença de valores faltantes na série completa  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Tabela 7 mostra um resumo desses valores.  

 

Tabela 7 – Valores esperados e valores reais coletados 

Número de Amostras Coletadas (Valor Teórico x Valor Real) 

Número previsto de amostras (teórico) 358560 100% 

Número coletado de amostras (real) 345090 96,25% 

Diferença (amostras não coletadas) 13470 3,75% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados de Fev a Set/2013 

4.2.2.1 Filtro outliers 

Após a tabulação dos dados e identificação da existência de colunas vagas 

(dados faltantes), a análise seguinte foi desenvolver um filtro usando MATLAB para 

identificar valores fora do limite de valores esperados, que pudessem ser 

considerados outliers. 

O filtro foi definido usando as funções max(vetor) e min(vetor) do MATLAB, e 

os resultados estão indicados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Resultados do filtro outliers 

Resultados do Filtro Outliers 

Número de amostras avaliadas 358560 

Valor Máximo 97 

Valor Mínimo 0 

Outliers 0 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados de Fev a Set/2013 

 

Além dos testes executados pelo MATLAB, a visualização gráfica da série 

completa de 01/Fev/2013 e 30/Set/2013 mostra que não existem valores que 

possam ser considerados outliers.  

  

Figura 26 – Série completa (01/Fev a 30/Set/2013) 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados de Fev a Set/2013. 
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A Figura 26 mostra a série completa de valores de CPU coletados, indicando 

que esses valores estão entre os valores esperados, de 0 e 100%. Também não 

foram encontrados valores não numéricos ou negativos. 

 

Figura 27 – Histograma da série completa 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados de Fev a Set/2013 

  

A Figura 27 mostra a distribuição de frequência da série completa de dados 

de CPU coletados pelo Módulo de Coleta de Dados. Nota-se que a maioria das 

coletas tem valores de CPU entre 0 e 10% de uso, o que sinaliza uma oportunidade 

de ganho de eficiência. 

4.2.2.2 Método de Preenchimento de Dados 

O modelo de Eficiência Energética do datacenter baseado no desligamento 

de servidores, considerando a demanda futura, precisa de uma série histórica 

homogênea para estimar os valores futuros. A série coletada apresenta várias 

ocorrências de valores faltantes que precisam ser completados. Para definir o 

processo de preenchimento dos valores faltantes foram realizados testes usando 

modelos distintos de Imputação Múltipla, a fim de identificar aquele que 

apresentasse melhor aderência ao comportamento da série.  

4.2.2.2.1 Método de Preenchimento de Dados para CPU 

Foram testados cinco métodos distintos para o preenchimento dos dados 

faltantes, usando 120 amostras com intervalos de um minuto entre elas, totalizando 
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duas horas de coleta no mês de março/2013, das 9 às 11h (horário de pico), em um 

dia de semana. 

Para validar os métodos de preenchimento de dados, dez valores no meio da 

série foram considerados faltantes; foram aplicados os cinco métodos de 

preenchimento usando o software estatístico R, junto com o módulo de 

preenchimento de valores faltantes Amelia II. A Figura 28 mostra o resultado dos 

testes de Imputação Múltipla. 

 

Resultado dos Testes de Preenchimento de Valores 

 

Teste 01 – Natural Log Teste 02 – Nominal 

  

Teste 03 – Ordinal Teste 04 – Logistics 

  

Teste 05 – Square Log  

 

 

 

 

 

Figura 28 – Testes dos modelos de Imputação Múltipla 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados de Fev a Set/2013 
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A mesma série de dados foi submetida aos cinco algoritmos e os resultados 

obtidos foram analisados segundo o erro médio quadrático para definir o melhor 

método de transformação para o preenchimento dos dados faltantes. 

Os resultados obtidos foram tabulados, como mostra a Tabela 9 

 
Tabela 9 – Erro médio quadrático dos valores imputados 

Teste do Erro Médio Quadrático 

T REAL CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 EMQ1 EMQ2 EMQ3 EMQ4 EMQ5 

1 56 64 65 68 66 53 64 81 144 100 9 

2 76 72 58 42 56 72 16 324 1156 400 16 

3 67 75 61 65 59 54 64 36 4 64 169 

4 62 55 55 59 62 77 49 49 9 0 225 

5 78 66 70 49 64 67 144 64 841 196 121 

6 78 75 61 79 60 85 9 289 1 324 49 

7 65 66 54 42 41 61 1 121 529 576 16 

8 60 57 75 70 62 70 9 225 100 4 100 

9 63 61 65 76 65 57 4 4 169 4 36 

10 58 64 47 68 48 46 36 121 100 100 144 

ERRO MÉDIO QUADRÁTICO 39,6 131,4 305,3 176,8 88,5 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados 

Onde: 
T representa os períodos imputados 

 REAL são os valores reais de CPU coletados  

 CPU1 são os valores imputados no teste 1 (Natural Log) 

CPU2 são os valores imputados no teste 2 (Nominal) 

CPU3 são os valores imputados no teste 3 (Ordinal) 

CPU4 são os valores imputados no teste 4 (Logistics) 

CPU5 são os valores imputados no teste 5 (Square Log) 

EMQ1 é o erro médio quadrático dos valores imputados no teste 1 (Natural Log) 

EMQ2 é o erro médio quadrático dos valores imputados no teste 2 (Nominal) 

EMQ3 é o erro médio quadrático dos valores imputados no teste 3 (Ordinal) 

EMQ4 é o erro médio quadrático dos valores imputados no teste 4 (Logistics) 

EMQ5 é o erro médio quadrático dos valores imputados no teste 5 (Square Log) 

 

Com base nos valores da Tabela 9, o algoritmo de imputação múltipla que 

melhor capturou as características da série é o representado pelo Teste1 (Natural 

Log).  

O Módulo Amelia II gerou o gráfico que compara a densidade relativa dos 

dados da série original com a densidade relativa dos dados da série considerando 

os valores imputados. A similaridade entre as curvas é acentuada e considerando o  

resultado do menor erro médio quadrático, valida o modelo de preenchimento de 

dados utilizado neste trabalho.  



83 
 

 
Figura 29 – Série real e valores imputados para CPU 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.2.2.2 Método de Preenchimento de Dados para Temperatura 

Para o preenchimento dos dados faltantes na série de temperatura será 

adotada uma premissa distinta da série de CPU, pois no datacenter de prova todo 

esforço é feito para manter a temperatura de entrada do ar-condicionado, aqui 

referenciada como (  ), em 23°C. Essa temperatura é aferida manualmente a cada 

intervalo de duas horas, durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano. 

Para validar a premissa de preenchimento de valores faltantes de temperatura 

com valor fixo da temperatura de entrada em 23°C foi realizada a coleta da 

temperatura de entrada do ar-condicionado em cada servidor, referenciada como 

      . Usando o filtro de outliers aplicado na série de temperatura, também não 

foram encontrados valores fora do limite esperado. Os valores da temperatura de 

entrada e saída estão descritos na Tabela 10.  

 
Tabela 10 – Temperaturas de entrada e saída do ar-condicionado 

Temperatura de Entrada e Saída do Ar-condicionado 

Temperatura Mínimo Máximo 

Temperatura de entrada do ar (      ) 19ºC 30ºC 

Temperatura de saída do ar (       ) 26ºC 36ºC 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados de Fev a Set/2013 
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Apesar de algumas variações na temperatura de entrada do ar-condicionado 

nos servidores, a média dos valores de temperatura é de 22,94ºC, o que valida a 

premissa da temperatura de entrada do ar-condicionado na sala de servidores (  ) 

em 23°C. 

Nessa série também existiram valores faltantes na ordem de 4%, e foram 

completados com a temperatura de 23°C. Não foi aplicada a técnica de 

preenchimento de valores usando imputação múltipla pelas seguintes razões: 

i. Os valores faltantes representam menos que 5%, o que, segundo a 

bibliografia, poderia ser desconsiderado; 

ii. A temperatura de entrada do ar-condicionado está definida nos 

procedimentos operacionais do datacenter como 23ºC; 

iii. A média dos valores coletados na primeira fila (mais próxima das 

entradas de ar-condicionado) aponta para o valor de 23,37ºC, o que 

confirma o valor teórico informado pela operação do datacenter; de 

23ºC.  

Considerando a congruência dos valores informados pela operação e os 

valores coletados em campo, entende-se que adotar 23ºC como temperatura de 

entrada é uma premissa válida. A Tabela 11 indica os valores da temperatura de 

entrada e saída das três filas de racks. 

 
Tabela 11 – Temperatura do ar-condicionado nos racks de servidores 

Temperatura do Ar-condicionado nos racks (ºC) 

Racks 

(chassi) 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mediana Mínimo Máximo 

1ª fila 
INLET 23,37 1,62 23 19 31 

OUTLET 39,27 1,58 39 35 47 

2ª fila 
INLET) 23,94 1,52 24 20 31 

OUTLET 38,49 1,52 38 35 45 

3ª fila 
INLET 24,60 1,56 24 20 32 

OUTLET 41,72 1,60 42 38 49 

Fonte: Elaborado pelo autor usando dados coletados de Fev a Set/2013 
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Série das Temperaturas de Entrada e Saída dos Chassis 1, 2, 3, 4 e 5 

 
Série das Temperaturas de Entrada e Saída dos Chassis 6, 7, 8, 9 e 10  

 
Série das Temperaturas de Entrada e Saída dos Chassis 11, 12, 13 e 14  

 
Figura 30 - Série de Temperatura dos chassis nas filas 1, 2 e 3 

         Temperatura de entrada            Temperatura de saída             Média dos valores 
Fonte: Elaborado pelo autor usando dados coletados de Fev a Set/2013 
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Uma variável importante na definição do modelo utilizado para representar a 

potência consumida pelo datacenter é a temperatura crítica, representada por 

        . Essa variável define a temperatura máxima de operação do datacenter, e 

valores superiores podem causar o desligamento das máquinas por 

superaquecimento.  

Considerando o modelo proposto por Qinghui Tang (TANG et al., 2008) e o 

valor máximo da temperatura observado durante oito meses de coleta e 

observações, pode-se adotar com segurança o valor de              . 

 

  

Figura 31 – Distribuição de frequência da temperatura 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados de Fev a Set/2013 

  

A Figura 31 mostra a distribuição de frequência dos valores de temperatura 

nas três filas de chassis. Claramente os valores observados indicam um incremento 

na temperatura de entrada do ar condicionado tanto quanto mais alto o chassi esta 

instalado. 

 

4.2.2.2.3 Método de Preenchimento de Dados para número de usuários 

Para identificar o melhor método de preenchimento de dados para valores da 

série do número de usuários ativos foi gerado o gráfico de toda a série. Observando 
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a série completa é visivelmente evidente a similaridade entre a série dos valores de 

usuários ativos e a série dos valores de carga da CPU, o que sugere o uso do 

mesmo método de Imputação Múltipla adotado para a série de carga de CPU. 

Matematicamente, o valor total da potência do datacenter está definido em função 

da carga de CPU, o que reforça a correlação entre as variáveis CPU e número de 

usuários. A Figura 32 representa a série de dados que descreve o número de 

usuários ativos do sistema. 

 

 
Figura 32 – Série de usuários ativos 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de março/2013 

 

Em função dessa similaridade, não foram executados novos testes com a 

série de usuários ativos, e foi adotado o mesmo método de imputação utilizado na 

série de carga de CPU. 

 

4.2.3 Módulo Base Histórica 
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exportados e importados entre as ferramentas. Cada uma delas tem um formato 

próprio para importar os dados e por isso foram necessários ajustes na formatação 

das séries de dados.  

Considerando as necessidades de todas as ferramentas, a opção do autor foi 
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formato da linha de dados já define a ordem cronológica dos eventos. Valores não 

preenchidos foram assinalados como NA (not available), uma notação comum para 

várias ferramentas de preenchimento de dados pelo valor mais provável. A Figura 33 

mostra algumas linhas da base de dados real, destacando-se a presença de uma 

lacuna com valor faltante, já preenchido com o termo NA. 

 

 

Figura 33 – Formatação da base de dados 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados de Fev a Set/2013 

 

Usando um arquivo tipo texto, com objetos inseridos em linhas, seguindo a 

cronologia de coleta, todas as operações de seleção e formatação ficaram 

simplificadas, sendo o formato texto separado por vírgulas, padrão adotado por 

todas as ferramentas utilizadas neste trabalho. 

O backup da base de dados foi implementado em UNIX usando o daemon 

CRON, que executava uma cópia do arquivo todos os dias, à 00:00h, em outro 

servidor do ambiente de produção. A base final ficou com o tamanho de 32.756KB 

(32,8MB). 

Para mitigar problemas no processamento dos arquivos, apenas os dados 

necessários para o processamento da informação foram carregados nos softwares. 

 

4.2.4 Módulo de Previsão da Carga 

A capacidade de prever a carga de trabalho futura do datacenter é um ponto 

importante na estratégia de ligar e desligar servidores para reduzir o consumo de 

energia e também atender à demanda de processamento do datacenter.  
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Neste trabalho serão avaliados três métodos de previsão para definir aquele 

que melhor captura as características da série temporal dos valores de CPU. 

Inicialmente serão testados dois métodos sem tendência e um com tendência, 

considerando que existe a tendência do aumento das transações on-line e do uso 

massivo dos canais digitais na prestação de serviços financeiros. O critério do menor 

erro médio quadrático foi utilizado para identificar o método que melhor se ajusta à 

série estudada neste trabalho. 

4.2.4.1 Método das Médias Móveis 

Para avaliar a acurácia do método das Médias Móveis foi utilizada uma parte 

conhecida da série coletada com 300 valores (cinco minutos de coleta). Essa série 

foi submetida ao método das médias móveis para determinar a previsão sempre do 

“próximo” valor. O valor do erro médio quadrático foi calculado para comparação 

entre as séries. 

 

 

Figura 34 – Previsão usando método das Médias Móveis 
Fonte: Gerado pelo autor com dados coletados de Fev a Set/2013 

  

Para o cálculo do próximo valor previsto foi utilizado a média dos dois últimos 

valores da série, e o resultado foi arredondado para o número inteiro imediatamente 

superior, para garantir uma margem de segurança para o modelo. Utilizando esse 

método, o valor do erro médio quadrático encontrado foi 30,10. 

Observando a série completa percebe-se que esse método não conseguiu 
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pois o Módulo de Despacho de Carga não irá ligar todos os servidores necessários 

para atender a demanda nos picos. 

4.2.4.2 Método de Amortecimento Exponencial Simples 

Para avaliar a acurácia do método de Amortecimento Exponencial Simples foi 

utilizada a mesma série de testes utilizada para o método anterior. O método de 

Amortecimento Exponencial Simples possui uma constante de amortecimento alfa 

(α) que pode variar no intervalo 0 ≤ α ≤ 1. Da mesma maneira, o critério de avaliação 

do método foi a determinação do menor erro médio quadrático; no entanto, foi 

necessário minimizar o valor do erro médio quadrático determinando o valor da 

constante alfa (α) sujeito às restrições do intervalo entre zero e um. 

Os resultados da série prevista considerando três valores distintos de alfa – 

um no início da faixa, o valor ótimo que minimiza o erro médio quadrático entre a 

série real e a série prevista, e um valor no final da faixa – ilustram o comportamento 

desse método. 

Note que com valores maiores de alfa e até mesmo com o valor ótimo de alfa, 

que apresenta o menor erro médio quadrático, a série prevista não consegue 

capturar todas as características da série original. A Figura 35 ilustra o 

comportamento da série prevista com α = 0,10. 

 

 

Figura 35 – Previsão usando amortecimento exponencial simples (alfa = 0,10) 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados em Set/2013 
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graficamente que a série prevista deixa de acompanhar os valores máximos de CPU 

da série histórica utilizada como referência neste trabalho. 

A constante de amortecimento alfa (α) indica a velocidade da resposta do 

modelo às variações na série que descreve o fenômeno observado. A Figura 36 

ilustra o comportamento da série de entrada e da série prevista com α = 0,66.  

 

 

Figura 36 – Previsão usando amortecimento exponencial simples (alfa = 0,66) 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados em Set/2013 

 

Igualmente esse método não conseguiu capturar todas as características da 

série original e ainda aumentou o nível médio de utilização de potência do 

datacenter. A comparação ponto a ponto entre as duas curvas indica claramente 

valores de uso de CPU acima do necessário. O valor de alfa  igual a 0,66 (α=0,66), 

foi determinado pela minimização do erro médio quadrático. 

O mesmo processo foi executado utilizando o valor de alfa igual a 0,9 (α=0,9), 

o que piorou ainda mais a resposta do método a variações da série original. Assim 

como na previsão anterior (α=0,66), esse exercício aumentou ainda mais o uso de 

recursos computacionais e, portanto, o consumo de potência elétrica sem 

necessidade.  
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A Figura 37 ilustra os resultados desse exercício. 

 

 

Figura 37 – Previsão usando amortecimento exponencial simples (alfa = 0,9) 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados em Set/2013 

4.2.4.3 Método de Holt 

A aplicação do método de Holt à série histórica gerou valores previstos 

próximos dos valores reais. A figura Figura 38 ilustra os valores da série real de 

dados coletados e da série prevista utilizando o método de Holt. Os valores de alfa 

(α) e Beta (β) foram otimizados para minimizar o erro médio quadrático da série. 

 

 

Figura 38 – Previsão utilizando método de Holt 
Fonte: Gerado pelo autor com dados coletados de Fev a Set/2013 
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A análise dos valores previstos pelo método de Holt mostra que o modelo 

gerou algumas previsões negativas para valores de CPU, o que fisicamente não faz 

sentido, pois não existe processamento negativo. A Figura 39 ilustra esses casos.  
 

 

Figura 39 – Série real e série prevista 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados em Set/2013 

 

As ocorrências de valores negativos foram substituídas pela média aritmética 

dos valores anteriores, como ilustra a Figura 40.  

 

 

Figura 40 – Método de Holt com valores negativos corrigidos 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de dados coletados em Set/2013 
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Certamente o ajuste dos valores negativos gerados pelo método de Holt por 

valores gerados pelo método das médias móveis fará aumentar o consumo de 

energia e reduzir a eficiência geral do método proposto.  

4.2.4.4 Avaliação do resultado dos métodos testados 

O critério do menor erro médio quadrático foi definido para a escolha do 

método que melhor captura as características da série de CPU. A Tabela 12 indica 

os valores para os três métodos avaliados.  

 

Tabela 12 – Erro Médio Quadrático dos métodos avaliados 

Erro Médio Quadrático dos métodos avaliados 

Método Erro Médio Quadrático 

Médias Móveis 30,10 

Amortecimento Exponencial – α=0,10 34,17 

Amortecimento Exponencial – α=0,66 27,83 

Amortecimento Exponencial – α=0,90 52,18 

Método de Holt (sem correção) 2,14 

Método de Holt (com correção) 9,56 

Fonte: Dados coletados pelo autor de Fev a Nov/2013 

 

Por correção na Tabela 12 entende-se o processo de correção dos valores 

negativos usando o método das médias móveis.  

Considerando o critério do menor erro médio quadrático, o método para 

executar a previsão do valor seguinte de CPU é o Método de Holt, e para correção 

dos valores negativos apontados pelo método de Holt será utilizado o método das 

Médias Móveis considerando dois valores anteriores na série de dados. 

 

4.2.5 Módulo de Despacho de Carga 

O Módulo de Despacho de Carga recebe a informação da carga de CPU 

prevista para o minuto seguinte e comanda a quantidade de servidores a serem 

ligados (sair de stand-by) ou aqueles que serão desligados (entrar em stand-by). 

Uma situação especial pode acontecer em casos de picos de carga e se nestes 

casos o Módulo de Previsão de Carga estimar um valor menor que carga, fazendo 

ligar menos servidores que o necessário para suportar a demanda. Nesta situação 

aconteceria uma violação do SLA para esse serviço.  
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Essa condição será capturada pelo Módulo de Erro, que deve realimentar o 

Módulo de Previsão de Carga, corrigindo o valor previsto. Com essa correção do 

valor previsto o Módulo de Despacho de Carga irá ligar os servidores suficientes 

para atender à demanda dentro do SLA especificado. Essa funcionalidade de 

correção da carga despachada não foi implementada nesse trabalho e aparece 

como sugestão de trabalho futuro. 

Outro aspecto interessante do Módulo de Despacho de Carga acontece na 

política de desligamento de um servidor. Após ser retirado do conjunto de servidores 

ativos, um determinado servidor somente pode ser desligado após o encerramento 

da sessão de todos os usuários conectados àquele servidor. Esse estado é 

determinado via SNMP e também aparece como sugestão de trabalho futuro. 

 

4.3 VARIÁVEIS DO DATACENTER 

A modelagem do datacenter requer o conhecimento e a mensuração de 

muitas variáveis de ambiente desde o espaço físico até o modelo de alocação da 

carga nos servidores. 

 

4.3.1 Espaço físico 

Para este trabalho foi considerada uma fila de racks de 7,2 metros de comprimento 

por 3,0 metros de largura, perfazendo uma área total de 21,6 m2. O datacenter 

possui a configuração de corredor quente e corredor frio, conforme ilustram a Figura 

41, a Figura 42, a Figura 43 e a Figura 44. Cada fila contém cinco racks de 42U e 

cada rack contém três chassis bladecenter que suportam 14 servidores, perfazendo 

196 servidores no ambiente de teste. 
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Figura 41 – Corredor frio 
Fonte: Foto do autor 

Figura 42 – Corredor quente 
Fonte: Foto do autor 

  

Figura 43 – Detalhe da porta de entrada 
Fonte: Foto do autor 

Figura 44 – Sala de servidores 
Fonte: Foto do autor 

 

As figuras 43 a 46 mostram detalhes da sala de servidores do datacenter 

utilizado como base para esta pesquisa, com destaque para o isolamento entre os 

corredores frio e quente usando divisórias de plástico flexível.  

 

Os servidores utilizados neste trabalho são lâminas blade IBM modelo HS22 

Type-7870 instaladas em 14 chassis BladeCenter IBM 8852 H-series, dispostos em 

cinco racks justapostos no datacenter. A escolha desses servidores se deu em 

função do número de servidores atendendo à mesma aplicação, e todos instalados 

na mesma área física da sala de servidores. 
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Figura 45 – Instalação física dos servidores 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.2 Potência e consumo dos servidores 

Servidores blade foram desenhados especialmente para instalações com alta 

densidade de máquinas e alta demanda de processamento. Apesar de mais 

eficiente que servidores individuais, o chassi de um blade center estará sempre 

consumindo potência, assim como uma lâmina blade, que também foi desenhada 

para operar com altas taxas de uso de CPU e tem sua operação mais eficiente tanto 

quanto maior a taxa de utilização da CPU.  

A Tabela 13 mostra algumas das especificações técnicas dos chassis 

utilizados neste trabalho. 
 

Tabela 13 – Especificações técnicas do chassi BladeCenter 

Especificações Técnicas do Chassi BladeCenter IBM 8852 H-series 

Temperatura Especificações 

Temperatura de Operação 10.0 a 45.0 ºC 

Unidade Relativa 8% a 80%  

Tensão de alimentação 200 – 240 Vac 50Hz/60Hz 

Fontes de alimentação 4 x 2980W 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do catálogo do fabricante disponível em    

http://www.redbooks.ibm.com/technotes/tips0996.pdf (acesso em 24/10/2013) 
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O cálculo da potência total do sistema será fornecido por uma matriz de 

dimensões 14x14, onde as linhas representam os chassis e as colunas representam 

as lâminas, como ilustra a Figura 46.  

 

Figura 46 – Matriz 14x14 de servidores blade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 46 ilustra a matriz de servidores blade perfazendo 196 servidores do 

ambiente usado neste trabalho. Cada linha na matriz de servidores representa um 

conjunto de 14 lâminas que compõem um chassi blade center. Cada três linhas 

completam a capacidade de um rack, que suporta três chassis blade center.  

Valores 0 (zero) na matriz representam uma lâmina blade desligada e valores 

1 (um) representam lâminas blade ligadas. A potência máxima do sistema é dada 

pelo somatório de todas as lâminas ligadas, multiplicado pela potência consumida 

em cada lâmina, adicionando a potência base do chassi e a potência de cada lâmina 

desligada. Neste texto, até agora foi feita referência ao termo “lâmina desligada”, 

mas no modelo proposto as lâminas não são desligadas, e sim colocadas em “stand-

by”. De agora em diante, usaremos o termo “stand-by”, que será referenciado na 

matriz com o valor 0 (zero).  

Assim, poderemos reescrever a Equação (16) considerando agora os 

componentes de potência base do chassi, os componentes de potência das lâminas 

ativas e os componentes de potência das lâminas em stand-by. 
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Onde: 

                                              

                                          

                            

                                                  

                                                      

 

A economia potencial gerada pelo modelo sugerido neste trabalho será 

calculada considerando um período de Fev a Set/2013. O cálculo foi executado 

utilizando uma matriz tridimensional no MATLAB, onde as variáveis (x) e (y) 

representam as lâminas blade e a variável (z) representa o tempo em intervalo de 

um minuto. A Figura 47 ilustra o conceito que foi adotado para o cálculo da potência 

consumida pelo conjunto de servidores avaliados. 

 

 

Figura 47 – Matriz tridimensional para cálculo da potência 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4 POTÊNCIA CONSUMIDA 

A potência consumida pelo datacenter é formada por dois componentes 

principais: a potência consumida pelos equipamentos de TI e a potência consumida 

pelos equipamentos de ar-condicionado, como descreve a Equação (4).   

No modelo de operação atual, todos os servidores ficam ligados no regime 

24x7 (24 horas por dia e sete dias por semana), consumindo energia sem 

preocupação com a eficiência energética. Com base nos dados de catálogo do 

chassi e dos servidores, e aplicando os valores de CPU como multiplicador do 

consumo de energia, pode-se estimar o consumo de potência de toda a plataforma 

utilizada para os testes neste trabalho. 

4.4.1 Potência de TI 

A determinação da potência consumida no modelo atual de operação dos 

servidores passa pela determinação da potência consumida pelo chassi e pelas 

lâminas blade ao longo de um período de tempo, segundo dados dos testes de 

laboratório executados pelo Spec Power Lab (BECKETT; BRADFIELD, 2011).  O 

chassi consome individualmente de 98W a 102W, dependendo da carga nos 

barramentos, switch de rede interno e outras partes componentes. Aqui é evidente a 

existência de uma relação de dependência entre o consumo de potência do chassi e 

o uso de CPU das lâminas blade. Essa relação será investigada neste capítulo. 

4.4.1.1 Ajuste da Curva de Potência x CPU (Caso das Lâminas) 

As lâminas blade são projetadas para máxima eficiência com altas cargas de 

CPU. Observando os dados de catálogo, existem três faixas de consumo de energia, 

como ilustra a Figura 48: 

i. Lâmina com 100% de utilização de CPU: 305W 

ii. Lâmina com 0% de utilização de CPU (100% idle): 130W 

iii. Lâmina em stand-by: 6W 
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Figura 48 – Consumo de potência de lâminas blade 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de dados de catálogo Blade IBM HS22 

 

Segundo Mark Blackburn (BLACKBURN, 2008), o consumo de CPU para 

valores intermediários pode ser calculado com precisão pela interpolação linear 

entre o consumo de potência a 0% de CPU e o consumo máximo de potência a 

100% de CPU. Na referência (CHEN et al.), os autores indicam que a relação é 

“quase linear”. Com base nessas duas afirmações e considerando que temos os 

dados dos ensaios reais em laboratório, optou-se pela determinação e teste de 

curvas de carga dos 1º, 2º e 3º graus.  

Para comprovar que a Equação (25) realmente é a melhor opção para o caso 

estudado neste trabalho, foram realizados quatro testes e calculado o erro médio 

quadrático de cada um deles. Foi adotado o modelo com o menor erro médio 

quadrático. 

4.4.1.2 Ensaio em Laboratório (Caso das Lâminas) 

O Ensaio de Desempenho realizado pela empresa SPEC – The Standard 

Performance Evaluation Corporation (BECKETT; BRADFIELD, 2011) forneceu os 

dados que relacionam potência consumida e o percentual de uso da CPU em um 

chassi blade center do modelo adotado neste trabalho. A Figura 49 ilustra a curva de 

potência consumida pelo chassi. 
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Tabela 14 – Potência x CPU lâmina blade 
 

Uso de CPU x Potência 

CPU 

(%) 

Potência 

(W) 

0 2033 

10 2164 

20 2323 

30 2483 

40 2657 

50 2859 

60 3100 

70 3383 

80 3668 

90 3936 

100 4219 

 

 

Figura 49 – Resultados ensaios com chassi blade 

Fonte: Teste de Desempenho do laboratório SPEC 

(2011) 

Fonte: Teste de Desempenho realizado pelo laboratório SPEC (2011)  

 

Para ajustar a curva que melhor relaciona potência consumida versus o uso 

de CPU foram executados quatro testes para a definição da curva e executado teste 

do erro médio quadrático. 

Para validar a opção descrita pela Equação (23) foi utilizada a função 

polyfit(x,y,z) do software MATLAB para determinar a equação que melhor 

descreve a curva, onde (z) é o grau da equação desejada.  

 

A Figura 50 ilustra a disposição dos dados reais coletados no teste de 

desempenho e as três curvas, uma sugerida pela bibliografia e outras duas 

ajustadas pelo autor.  

A equação de terceiro grau calculada pelo autor não apresenta variação 

significativa em relação à equação do segundo grau, portanto não foi considerada 

para a finalidade deste estudo. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Uso de CPU (%)

P
o

tê
n

c
ia

 (
W

)

Uso de CPU x Potência total consumida pelo chassis



103 
 

 

Figura 50 – Consumo de potência lâminas blade 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados obtidos do Relatório de  

Desempenho de Blades IBM HS22 (7870) 

 

Para definir qual das equações melhor representa a curva de carga que 

relaciona o uso de CPU e o consumo de energia elétrica das lâminas blade foi 

utilizado o critério do menor erro médio quadrático. A Tabela 15 mostra os valores: 
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Tabela 15 – Erro médio quadrático da função potência consumida 

Erro Médio Quadrático – Função que relaciona potência  

e uso de CPU em servidores Blabe IBMHS22 (7870) 

CPU 
(%) 

Valor 
Real 1o grau 2o grau 3o grau Eq. Ref Erro1 Erro2 Erro3 Erro Ref 

0 1973 1861,9 1997,4 1997,5 1973 12343,2 595,36 600,25 0 

10 2164 2084,9 2140,4 2140,5 2197,6 6256,81 556,96 552,25 1128,9 

20 2323 2307,9 2303,4 2303,5 2422,2 228,01 384,16 380,25 9840,6 

30 2483 2530,9 2486,4 2486,5 2646,8 2294,41 11,56 12,25 26830,4 

40 2657 2753,9 2689,4 2689,5 2871,4 9389,61 1049,7 1056,2 45967,3 

50 2859 2976,9 2912,4 2912,5 3096 13900,4 2851,5 2862,2 56169 

60 3100 3199,9 3155,4 3155,5 3320,6 9980,01 3069,1 3080,2 48664,3 

70 3383 3422,9 3418,4 3418,5 3545,2 1592,01 1253,1 1260,2 26308,8 

80 3668 3645,9 3701,4 3701,5 3769,8 488,41 1115,5 1122,2 10363,2 

90 3936 3868,9 4004,4 4004,5 3994,4 4502,41 4678,5 4692,2 3410,5 

100 4219 4091,9 4327,4 4327,5 4219 16154,4 11750 11772 0 

Erro Médio Quadrático 7011,7 2483,3 2490,1 20789,4 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados obtidos do Relatório de Desempenho de Blades IBM 

HS22 (7870) 

 

Considerando o critério do Erro Médio Quadrático, a função que melhor 

descreve o comportamento do consumo de potência em função do uso de CPU é a 

função do segundo grau definida pela Equação (25), pois apresentou o menor erro 

médio quadrático. Essa equação será adotada para gerar a série de consumo de 

potência das lâminas blade, a partir do valor de CPU. Note-se que a equação 

sugerida na bibliografia por Mark Blackburn (BLACKBURN, 2008) e considerada 

neste trabalho como Equação de Referência (Eq. Ref) obteve o maior valor de erro 

médio quadrático.  

A Equação (25) encontrada neste trabalho faz referência à potência 

consumida pelas 14 lâminas juntas; para a determinação da potência do conjunto 

será necessário ainda calcular a potência média de cada lâmina. O método utilizado 

foi a média aritmética simples, dividindo-se o valor da potência pelo número de 

lâminas no chassi, pois todas possuem a mesma carga de CPU distribuída pelo 

balanceador de carga. Assim, a equação que relaciona a potência consumida por 

cada lâmina com o uso de CPU é definida pelo mesmo método e indicada pela 

Equação (26). 

 

 

                                   (26)  
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4.4.1.3 Ajuste da curva de potência x CPU (Caso do Chassi) 

Os resultados dos testes de laboratório executados pelo Spec Power Lab 

(BECKETT; BRADFIELD, 2011) evidenciam que existe uma relação de dependência 

entre a potência base consumida pelo chassi em função do uso de CPU das 

lâminas. Apesar dessa variação de potência ser pequena, apenas 4W, esse 

componente será considerado neste trabalho. 

De acordo com Mark Blackburn (BLACKBURN, 2008), que também realizou 

testes de desempenho nos equipamentos blade do mesmo modelo utilizados neste 

trabalho, a potência consumida pelo chassi, quando as lâminas estão em stand-by, é 

de 98W; e quando as lâminas estão a plena carga, a potência consumida pelo 

chassi é de 102W. Considerando que  

 

i. Têm-se somente os dois valores extremos de potência consumida pelo 

chassi; 

ii. A amplitude da variação da potência consumida é bastante pequena 

frente ao valor de potência consumida em todo o sistema. A variação é 

de 4W              ; 

iii. Existe uma relação entre o consumo de CPU das lâminas e o consumo 

de potência do chassi. 

 

Figura 51 – Consumo de potência do chassi BladeCenter 
Fonte: Elaborado pelo autor 

(*) Não existe a modalidade de chassi em stand-by 
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Com base nas premissas acima, neste trabalho a equação que descreve a 

relação entre a potência consumida pelo chassi e a curva de carga de CPU tende, 

por critérios associativos, a também ser uma função do segundo grau. No entanto, a 

quantidade de dados de laboratório não é suficiente para a determinação de uma 

função do segundo grau. Devido a essa limitação, consideraremos a função como 

uma reta, determinada também usando a função polyfit(x,y,1) do MATLAB.  

 

 

                    (27)  

Onde: 

                               

                                                                  

 

4.4.1.4 Equação da Curva de Potência de TI 

A potência dos equipamentos de TI referenciada como (   ) é formada por 

três parcelas: a potência consumida pelo chassi, a potência consumida pelas 

lâminas em stand-by e a potência consumida pelas lâminas ativas, como descreve e 

Equação (19), reproduzida aqui. 

 

    ∑ (   ∑          

 

   
)

 

   
 

Onde: 

                                              

                                          

                            

                                                   

                                                       

 

As parcelas de potência consumida pelo chassi e pelas lâminas ativas têm 

relação direta com a carga de CPU demandada pelos clientes. Escrevendo essas 

parcelas em função do uso de CPU temos: 
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     ∑             
 

   
   ∑   

    

   

 ∑
                        

  
       

 

   

  ∑  
     

   
 

(28)  

Onde: 

                                                 

                                             

                                          

 

Neste trabalho foi adotado o mês de setembro de 2013 (01/Set/2013 a 

30/Set/2013) como referência para os testes de validação do modelo proposto. Esse 

mês foi escolhido por ser o último de coleta e possuir trinta dias, o que maximiza a 

quantidade de dados da série histórica, pois a quantidade de dados na série 

histórica é diretamente proporcional à qualidade dos valores previstos pelo modelo 

adotado neste trabalho. 

Assim, substituindo os valores de CPU da série histórica na Equação (28) 

pode-se gerar uma série de valores que representam a potência elétrica consumida 

pelo conjunto de servidores a cada minuto durante os trinta dias de setembro, 

perfazendo 43.200 valores (um valor para cada minuto). 
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Figura 52 – Potência consumida em setembro/2013 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados de 01 a 30/Set/2013 

  

Para o cálculo da série de potência consumida pelos servidores foram 

considerados os seguintes valores (*): 

i. 196 servidores Blade IBM HS22 (7870) 

ii. 14 chassis IBM BladeCenter 8852 H-series 

iii. 130W de potência base para cada lâmina blade (0% CPU) 

iv. 305W de potência máxima para cada lâmina blade (100% CPU) 

v. 98W de potência consumida no chassi com 0% de CPU 

vi. 102W de potência consumida no chassi a 100% de CPU 

(*) Valores do consumo de potência utilizados neste trabalho foram determinados nos testes 

de desempenho realizados pela empresa Spec Power Lab (The Standard Performance Evaluation 

Corporation) (BECKETT; BRADFIELD, 2011),  uma organização que realiza testes comparativos de 

desempenho em equipamentos computacionais de alto desempenho (http://www.spec.org/). No 

ensaio foi utilizado o mesmo modelo de equipamento utilizado nesse trabalho. 

 

Para o cálculo da potência de cada lâmina blade foi aplicada a Equação (28), 

que relaciona o valor de uso de CPU como o adicional de potência consumida sobre 

a potência base de cada lâmina blade. 

A potência dos equipamentos de TI denotada por (   ) pode ser determinada 

aplicando-se a Equação (28).   
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4.4.2 Potência do ar-condicionado 

A potência do datacenter é formada por dois componentes: um relacionado 

aos equipamentos de TI e outro aos equipamentos de ar-condicionado, como ilustra 

a Equação (4). O componente de potência consumida pelos equipamentos de ar-

condicionado tem relação com a curva de carga dos servidores, pois servidores com 

intenso uso de CPU dissiparão mais energia térmica do que servidores com baixo 

consumo de CPU, e toda essa energia térmica precisa ser retirada da sala de 

servidores. 

Desconsiderando o consumo de energia em componentes como ventiladores, 

switch de rede interno, alimentação dos subsistemas de gerenciamento, além das 

perdas nas conversões de corrente alternada para corrente contínua (CA-CC) e as 

várias conversões de corrente contínua em corrente contínua nas diferentes tensões 

(CC-CC), e outros consumos e perdas inerentes aos sistemas computacionais, 

pode-se afirmar que toda energia elétrica entregue aos servidores é transformada 

em calor, e essa quantidade de calor pode ser calculada considerando-se um 

Coeficiente de Desempenho (COP), conforme definido por (GMACH et al., 2007). 

 

Assim, pode-se relacionar o Coeficiente de Desempenho com a temperatura 

de operação da sala de servidores e também com a carga dos servidores. 

Expressando todas as variáveis em função do uso de CPU e da temperatura de 

operação, pode-se escrever: 

   

              

 

    
   

       
 

 

Substituindo     pela Equação (14) tem-se: 
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     (  
 

       
)(∑             
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  ∑  
       

   
) 

(29)  

Onde: 

                                                         

                                                           

                                     

                                                     

 

Para determinar o número de lâminas ativas necessárias e suficientes para 

atender a demanda de processamento dos usuários foi adotado o critério linear; 

assim é possível expressar o número de lâminas ativas também em função do 

percentual de CPU requerido para suportar a demanda, como indicado pela 

Equação (27). 

 

   
       

   
         

(30)  

Onde: 

                                 

                                 

 

Substituindo os valores das equações (10) e (16) em (16), podemos definir a 

potência consumida pelas unidades de ar-condicionado em função do Coeficiente de 

Desempenho e da potência dos equipamentos de TI.  

Lembrando que o “Coeficiente de Desempenho” depende de múltiplas 

variáveis externas, inclusive climáticas, e deve ser definido para uma temperatura de 

operação (Ts), bem determinada e sempre abaixo da temperatura crítica (Tcritica). 

Neste trabalho a temperatura crítica foi definida em 25ºC. 
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4.4.3 Consumo total de potência do datacenter 

O consumo total de potência em um datacenter está definido como a soma da 

potência consumida pelos sistemas computacionais (   ) mais a potência consumida 

pelas unidades de ar-condicionado (   ), como sugere a Equação (4). 

A potência consumida pelos equipamentos de TI está referenciada no texto 

como (   ) e é definida pela Equação (10). A potência consumida pelas unidades de 

ar-condicionado referenciadas como (   ) foi definida em função do “Coeficiente de 

Desempenho” e foi expressa pela Equação (16), repetida aqui para fins didáticos.  

 

     (  
 

       
)(∑ (   ∑          

 

   
)

 

   
) (31)  

Onde: 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo avalia os resultados encontrados considerando as simulações 

realizadas utilizando o modelo desenvolvido neste trabalho e as perspectivas de 

economia no consumo de energia elétrica pela adoção de boas práticas para 

gerenciamento dos recursos computacionais.  

 

5.1 O PUE DO DATACENTER  

As métricas de eficiência de datacenters, mais especificamente o PUE, foram 

aplicadas com algumas limitações no ambiente de testes. As limitações são 

principalmente de medição, considerando que o datacenter foi construído em 1997, 

portanto há mais de 15 anos, quando essas práticas e métricas não eram tão 

populares. Sem pontos de medição adequados, os valores do numerador e do 

denominador do PUE possuem parcelas estimadas a partir da potência nominal de 

equipamentos, que considera a plena carga, quando os valores poderiam refletir a 

carga e consumo reais.  

Mesmo nesse aspecto, como a metodologia de medição se manteve 

inalterada ao longo do tempo, o erro se propaga da mesma forma em todos os 

meses e não invalida nem a métrica nem os esforços para redução do valor do PUE. 
 

 

Figura 53 – Série histórica do PUE e média no período 
Fonte: Dados fornecidos pelo gestor do datacenter 
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Um aspecto importante é que não se percebe na série histórica dos valores 

do PUE uma tendência de queda, o que sinaliza que a gestão das medidas de 

eficiência energética possui oportunidades de melhoria.  

 

5.2 RESULTADOS DO MÓDULO DE COLETA DOS DADOS  

O Módulo de Coleta de Dados gerou uma série de informações de uso de 

CPU, temperatura de entrada do ar frio e temperatura de saída do ar quente de 196 

servidores, em intervalos de um minuto, de Fev/2013 a Set/2013, perfazendo 249 

dias de coleta em 196 servidores. Para os valores de CPU foi considerada a média 

aritmética de todos os valores coletados, sempre arredondando para o valor inteiro 

superior. A operação de arredondamento para o próximo valor inteiro visa garantir 

uma margem de segurança ao modelo. 

O resultado das coletas foi satisfatório e o índice de 3,75% de dados faltantes 

ficou abaixo do esperado para o período longo de coleta. A técnica de coleta de 

dados usando o protocolo SNMP mostrou-se eficiente mesmo em períodos longos 

de coleta com intervalos curtos entre as coletas produzindo uma longa sequência de 

objetos com todos os dados completos, atendendo às necessidades deste estudo. 

Os resultados das coletas via SNMP eram diretamente gravados em arquivos 

temporários até que todas as threads4 de coleta estivessem concluídas. 

Em caso de time-out na execução, o valor é deixado em branco na string de 

dados coletados. A ocorrência de dados faltantes (3,75% do total) era um fenômeno 

esperado e comum nos processos de coletas de dados, sejam automatizados ou 

manuais onde o número absoluto de dados faltantes tende a aumentar na razão 

direta da quantidade de dados coletados.  

5.3 RESULTADOS DO MÓDULO DE TRATAMENTO DE DADOS 

O Módulo de Tratamento de Dados foi desenvolvido para formatar os dados 

coletados de modo que pudessem ser armazenados e utilizados nos demais 

módulos do sistema. A primeira tarefa desse módulo era filtrar os dados brutos de 

entrada eliminando valores muito distantes dos valores esperados, como valores de 

_______________  
 
4
 O valor ótimo foi calculado utilizando a função fmin() do MATLAB e conferido utilizando o 

suplemento SOLVE do software Microsoft Excell. 
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CPU acima de 100% ou abaixo de zero. Esse filtro de outliers foi desenvolvido em 

MATLAB usando funções nativas da ferramenta e o resultado foi adequado. 

Outra função do Módulo de Tratamento de Dados era completar os valores 

faltantes com NA, o que foi realizado também com um script shell no ambiente UNIX. 

O preenchimento dos dados faltantes com o valor mais provável foi realizado 

com auxílio do módulo Amélia II. Essa ferramenta apresenta cinco opções de 

funções de transformação da série a fim de melhorar a qualidade dos valores 

imputados. Para definir qual a melhor função de transformação foi realizado ensaio 

prático com uma série conhecida.  

Após essas operações a série de CPU está completa e pode ser armazenada 

em uma base de dados textual. 

5.4 RESULTADOS DO MÓDULO DE PREVISÃO DE CARGA 

O Módulo de Previsão de Carga foi desenvolvido usando MATLAB baseado 

no método de previsão de HOLT. Esse método foi escolhido por apresentar o menor 

erro médio quadrático nos testes de comparação com os métodos das Médias 

Móveis e com o método de Amortecimento Exponencial Simples. O valor da 

constante alfa (α) foi definido para minimizar o menor erro médio quadrático e o 

modelo aplicado sobre a série completa (Fev a Set/2013). 

 

 

Figura 54 – Detalhe do módulo de previsão de carga 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O erro de previsão do valor anterior é utilizado para definir se o 

arredondamento do valor previsto pelo método de Holt será executado para o 

número inteiro imediatamente superior ou para o número inteiro imediatamente 

inferior. O critério de aplicação do erro de previsão é: 
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(i) Erro de previsão maior que 50%: Arredondamento superior 

(ii) Erro de previsão menor que 50%: Arredondamento inferior 

5.5 RESULTADOS DO MÓDULO DE DESPACHO DE CARGA 

O Módulo de Despacho de Carga atua conforme os resultados do Módulo de 

Previsão de Carga e também em conjunto com o balanceador de carga. A ação de 

ligar servidores utiliza o protocolo Wake on Lan, uma tecnologia bem conhecida e 

bastante estável. 

O processo de desligar um servidor é bem mais complexo e a primeira tarefa 

é interromper todas as novas conexões de usuários. Essa ação é feita no 

balanceador de carga, onde via protocolo SNMP o servidor é retirado do conjunto de 

servidores ativos e disponíveis para atender a aplicação. Depois de retirado do 

conjunto de servidores ativos, um script verifica se todos os usuários já encerraram 

suas sessões com aquele servidor, para que ele inicie o processo de entrar em 

stand-by. Essa ação pode levar alguns minutos até que esteja completa e se a 

demanda dos usuários crescer pode ser necessário ligar um servidor enquanto outro 

servidor está sendo desligado. Essas ocorrências colaboram para reduzir a 

eficiência do modelo proposto. 

5.6 RESULTADOS DO MODELO 

Com base nos resultados obtidos, este trabalho demostrou que existem várias 

oportunidades de eficiência no uso da energia elétrica em um datacenter. O modelo 

utilizado mostrou-se adequado e as ferramentas utilizadas são comuns. 

O mecanismo de coleta de informações é bastante simples e robusto e os 

resultados gerados foram de boa qualidade e precisão. A presença de valores 

faltantes (missing data) era um fenômeno esperado, e na proporção de 3,75% não 

compromete ou invalida as análises.  

A técnica de preenchimento de valores faltantes é simples, robusta, usa 

ferramentas disponíveis gratuitamente e apresenta resultados coerentes, ao 

completar a série de dados coletados. Essa ferramenta permitiu aumentar a precisão 

da análise e é uma opção valiosa frente a técnicas mais simples, como 

preenchimento pela média ou pela mediana. 
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O Módulo de Tratamento de Dados, construído com ferramentas simples e de 

uso comum, permitiu que as limitações do mecanismo de coleta fossem suplantadas 

e que a série gerada tivesse a precisão adequada para a análise. 

O Módulo de Erro, que compara o valor previsto com o valor real e gera o erro 

de previsão, é bem simples. 

A equação que descreve a potência utilizada pelo datacenter em função do 

consumo de CPU é bastante simples e as variáveis são de fácil obtenção com boa 

precisão. 

     

 

Figura 55 – Curva de potência x uso de CPU 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Set/2013 

  

A curva de potência consumida pelo conjunto tem a mesma característica do 

COP – Coeficiente de Desempenho, pois ambas são equações do segundo grau. A 

maior eficiência do modelo proposto acontece com valores baixos de uso de CPU 

quando a colocação de servidores em stand-by produz o maior efeito na redução do 

consumo de energia. 
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5.6.1 Análise da curva de potência 

Aplicando os dados de uso de CPU coletados durante o mês de 

setembro/2013 no modelo proposto tem-se a potência total do conjunto de 

servidores em função da carga de CPU e pode-se comparar com a curva de 

potência do modelo atual. 

 

Figura 56 – Potência consumida: modelo atual e proposto 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados em set/2013 

 

 Considerando os valores de CPU coletados neste trabalho para o mês de 

setembro/13, o modelo atual consumiu 1.222,1MW (somatório da potência 

consumida, minuto a minuto durante 30 dias), enquanto se aplicado o modelo 

proposto estima-se o consumo de 256,26MW no mesmo período, uma economia 

potencial de 79,02%, considerando a temperatura de operação da sala de servidores 

igual a 23°C  (Ts = 23°C). 
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 Expandindo a aplicação do modelo para a série completa (Fev a Set/2013) 

considerando a temperatura de operação da sala de servidores Ts=23°C, (mesma 

premissa dos ensaios de testes), a economia potencial estimada foi de 67,1% do 

total da potência consumida pelos equipamentos no datacenter.  
 

Tabela 16 – Redução no consumo de potência 

Redução no consumo de potência 

Modelo Holt Redução no consumo de potência 

Na amostra 79,02% 

Na série completa 67,11% 

Fonte: Elaborado pelo autor  
 

A diferença entre os valores de eficiência obtidos durante os ensaios e os 

valores obtidos para a série completa se devem principalmente a duas razões: 

(i) Na série completa existe um número maior de valores faltantes que 

foram preenchidos com o valor mais provável e todos esses valores 

foram arredondados para o valor imediatamente superior. 

(ii) Valores negativos gerados pelo método de previsão de Holt foram 

substituídos por valores gerados pelo método das médias móveis e 

igualmente arredondados para o próximo valor inteiro superior. 

O somatório de todas essas ocorrências colabora para aumentar a potência 

total consumida e reduz a eficiência total do modelo proposto. Em contrapartida 

essas premissas aumentam a segurança do modelo. 

Uma comparação gráfica entre os limites do modelo teórico e os resultados 

da aplicação do modelo à série de dados coletada mostra a acurácia do modelo. 
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Figura 57 – Comparação modelo teórico com resultados coletados 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados de Fev a Set/2013 

5.6.2 Análise da curva de temperatura 

A temperatura média de operação do datacenter é uma variável importante 

porque tem influência direta no consumo de energia dos equipamentos de 

informática e nos equipamentos de ar-condicionado. A temperatura da sala de 

servidores possui um limite superior bem definido e igual a 25°C.  

Observados os dados da potência estimada para a série completa em função 

da temperatura, percebe-se que a oportunidade de economia de energia, 

aumentando-se o valor da temperatura de operação, é bem pequena.  

 

Tabela 17 – Variação da potência a temperaturas distintas (20°C a 25°C) 

Variação da Potência em função da Temperatura 

Temperatura 

da sala de 

servidores 

Somatório da 

Potência Modelo 

Atual (MW) 

 

Δ(%) 

Somatório da 

Potência Modelo 

Proposto (MW) 

Δ(%) 

20°C 11.032,4  3.731,5  

21°C 10.960,4 -0,65% 3.659,5 -1,93% 

22°C 10.896,4 -0,58% 3.595,5 -1,75% 

23°C 10.839,3 -0,52% 3.538,4 -1,59% 

24°C 10.788,2 -0,47% 3.487,3 -1,44% 

25°C 10.742,3 -0,43% 3.441,4 -1,32% 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados coletados de Fev a Set/2013 
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A Tabela 17 indica o potencial de economia de energia considerando o 

incremento de um grau na temperatura média da sala de servidores. A previsão foi 

realizada considerando o modelo atual e o modelo proposto, e os resultados indicam 

uma economia pequena. A maior vantagem dessa opção de economia de energia é 

a facilidade de implantação em um tempo mínimo ao custo muito próximo de zero. O 

risco é o aumento do índice de falhas nos equipamentos se a temperatura exceder 

os limites operacionais dos diversos equipamentos. 

5.7 OUTRAS OPORTUNIDADES DE EFICIÊNCIA  

Este trabalho identificou também oportunidades de eficiência em questões 

simples como adequação do cabeamento lógico, instalação de tampas cegas nos 

racks e substituição de equipamentos antigos. 

O ambiente do datacenter é bastante complexo e a observação do ambiente 

utilizado como campo de provas deste estudo indicou algumas oportunidades de 

melhoria da eficiência no uso dos recursos energéticos. Seus resultados não serão 

mensurados em valores financeiros neste trabalho, mas devem ser considerados em 

um plano mais amplo de eficiência energética. 

 

5.7.1 Servidores com consumo de energia não proporcional à carga 

O datacenter avaliado possui mais de 2000 servidores especificados para 

suportar a demanda de pico, e durante os dias de menor movimento (e durante a 

noite) consomem praticamente a mesma quantidade de energia, mesmo com uma 

carga de processamento muito mais baixa. Esse comportamento foi observado em 

campo e pode ser entendido à luz do artigo de Luiz André Barroso   (L.A. BARROSO 

AND U. HÖLZLE, 2007), onde o autor demostra que tipicamente servidores 

consomem 80% da potência elétrica, mesmo a 20% do uso de CPU. 

Servidores com consumo de energia não proporcional ao processamento são 

um importante fator de ineficiência de um datacenter. Além da não 

proporcionalidade, o mesmo estudo indica que a maioria dos servidores opera na 

faixa de 10% a 50% da capacidade de processamento, o que significa que a maioria 

dos servidores está trabalhando fora da zona de desempenho ótima. 
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5.7.2 Servidores dimensionados para a demanda de pico 

O modelo de dimensionamento do datacenter avaliado define o 

provisionamento da capacidade de processamento pela demanda de pico, que 

acontece poucas vezes ao ano. Especificamente neste caso os recursos 

computacionais do datacenter estão dimensionados para atender os dois picos 

anuais – dia das mães e véspera de Natal. Contextualizando, nessas duas datas a 

demanda histórica tem sido de doze vezes a demanda média. 

Interessante notar que o dimensionamento pela demanda de pico não seria 

um problema se os servidores operassem com uma melhor proporcionalidade entre 

consumo de energia e carga de trabalho. 

 

5.7.3 Contingência e alta disponibilidade 

Além do dimensionamento pela demanda de pico, um grande diferencial do 

datacenter avaliado é a contingência e alta disponibilidade, o que significa que cada 

serviço possui um nível semelhante de recursos ociosos para uso em contingência. 

No caso avaliado neste trabalho, pela natureza da aplicação que exige contingência 

plena, existem dois datacenters – um ativo e um em stand-by. Por stand-by entenda-

se outro datacenter com os mesmos recursos, plenamente energizado e 

operacional, apenas sem carga de processamento, mas pronto para assumir 

instantaneamente toda demanda de processamento. 

 

5.7.4 Equipamentos antigos (sistemas legados) 

Um datacenter suporta toda sorte de aplicações e serviços e entre eles 

existem aplicações antigas instaladas em hardwares proprietários que possuem 

baixa eficiência energética. No datacenter utilizado como campo de provas foi 

identificada uma controladora IBM 3745 fabricada nos anos 80 e ativa até a data da 

realização deste trabalho, suportando apenas um único cliente. Por questões de 

contingência, uma segunda controladora idêntica é mantida ligada e operacional no 

datacenter de contingência. 

 

5.7.5 Múltiplas conversões elétricas e baixa eficiência dos no-breaks 

A alta disponibilidade dos sistemas computacionais está diretamente ligada à 

alta disponibilidade do suprimento de energia elétrica de qualidade. Como os 

sistemas computacionais são sensíveis a variações no fornecimento de energia, os 

servidores não utilizam energia diretamente da rede elétrica. A energia fornecida 



122 
 
pela concessionária é convertida em corrente contínua, que alimenta os bancos de 

baterias (primeira conversão CA/CC), que por sua vez alimentam os no-breaks 

(segunda conversão CC/CA), que por sua vez alimentam os servidores. Essa 

configuração evita que picos ou ruídos elétricos com origem na rede da 

concessionária cheguem até os servidores. Na fonte de alimentação dos servidores 

acontece mais uma conversão CA/CC, pois os componentes eletrônicos são 

alimentados em corrente contínua. Adicionalmente, também segundo Luiz André 

Barroso (L.A. BARROSO AND U. HÖLZLE, 2007), os no-breaks operam entre 10 e 

40% da plena carga, o que reduz a eficiência do equipamento. 

Em caso de interrupção no fornecimento de energia pela concessionária, 

geradores diesel são acionados para suprir a energia necessária da mesma forma 

que a concessionária. 

Durante os trabalhos em campo foi constatado que os geradores instalados 

no datacenter de prova (ativo e de contingência) não utilizam biodiesel, o que seria 

ecologicamente mais eficiente. A justificativa é que não existem empresas em 

Curitiba com capacidade de fornecer biodiesel em caso de crise ou 

desabastecimento. Essa é uma condição contratual para garantir alta disponibilidade 

dos serviços computacionais mesmo em situações críticas.  

 

5.7.6  Cabeamento estruturado 

O cabeamento estruturado, quase na totalidade baseado em cabos UTP 

(unshield twisted pair), mesmo disposto em calhas metálicas sob o piso elevado 

apresenta-se bastante desorganizado, sendo um fator de bloqueio do fluxo de ar-

condicionado. Para compensar a perda de potência no fluxo do ar frio, causada pelo 

cabeamento estruturado de rede, é comandado um aumento na pressão do fluxo de 

ar frio, aumentando o desgaste dos equipamentos e consumo de energia elétrica. 

 

5.7.7 Cabeamento elétrico  

O cabeamento elétrico que alimenta as réguas de potência onde os 

servidores são alimentados em corrente alternada também estão lançados sob o 

piso elevado, geralmente em calhas elétricas. O volume de cabos elétricos também 

oferece resistência ao fluxo de ar frio, causando aumento do consumo de energia 

elétrica para manter a área acima do piso devidamente refrigerada.  
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5.7.8 Cabeamento óptico  

Em escala bem menor, as calhas e leitos que conduzem e organizam o 

lançamento de fibra óptica também oferecem resistência à passagem do fluxo de ar 

frio, o que, somado à impedância gerada pelo cabeamento lógico e pelo 

cabeamento elétrico, colabora para aumentar o desgaste dos equipamentos de ar-

condicionado e o consumo de energia elétrica. 

 

5.7.9 Vazamentos de ar-condicionado  

O modelo teórico de um datacenter usando corredores quentes e frios confina 

o fluxo de ar-condicionado nos respectivos corredores; no entanto, as instalações 

físicas permitem a circulação de ar na parte superior dos racks, criando um caminho 

de recirculação de ar entre os corredores quente e frio. Se o fluxo de ar frio for 

insuficiente, o movimento dos ventiladores dos servidores puxará o ar do corredor 

quente de volta para as máquinas, misturando-o com o ar do corredor frio. 

 

5.7.10 Falhas no desenho dos racks  

O modelo de corredor quente e frio define um fluxo de ar do corredor frio para 

o corredor quente. No entanto nem todos os racks possuem servidores instalados na 

sua capacidade máxima e nesse caso os espaços vagos fornecem caminho 

alternativo entre os corredores frio e quente. A recomendação é que sejam 

instaladas nos racks placas cegas (tampas metálicas) que funcionem como uma 

barreira bem definida entre os corredores quente e frio.  
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5.8 OUTRAS ESTRATÉGIAS DE EFICIÊNCIA  

A literatura sobre eficiência energética em datacenters ainda recomenda 

diversas estratégias, como cita Neil Rasmussen (RASMUSSEN, 2012). O autor 

compila dez estratégias de eficiência energética e estima o potencial de economia 

de cada uma delas.  

 

Tabela 18 – Outras estratégias de eficiência 

Outras Estratégias de Eficiência Energética em Datacenters 

Estratégia Descrição 
Economia 
Potencial 

Tamanho adequado da 

sala de servidores 

Sala de servidores modulares 

(containers) permitem a operação na 

escala adequada da demanda 

10 – 30% 

Virtualização de 

servidores 

Substituição de servidores físicos por 

servidores virtuais usando plataformas 

de alta densidade e alta eficiência 

10 – 40% 

Equipamentos de ar-

condicionado mais 

eficientes 

Uso de equipamentos de ar–condicionais 

mais eficientes e instalados mais 

próximos dos equipamentos, minimizando 

a perda de carga nos dutos de 

ventilação. 

7 – 15% 

Uso de controles de 

temperatura 

inteligentes 

Modernos sistemas de ar-condicionado 

possuem controladores de temperatura e 

carga mais inteligentes e com funções 

que visam eficiência e economia de 

energia 

4 – 15% 

Desenho da planta do 

datacenter mais 

eficiente 

Projeto da sala de servidores e 

disposição das filas de racks buscando 

maior eficiência, técnicas como 

corredor quente e corredor frio, 

disposição dos servidores mais efetiva  

5 – 12% 

Equipamentos elétricos 

mais eficientes 

Uso de no–breaks mais modernos e com 

sistemas inteligentes de controle, 

adequação da carga à capacidade do 

equipamento para atender a curva ótima 

de desempenho. 

4 – 10% 

Operação coordenada 

dos vários sistemas de 

ar-condicionado 

Operação coordenada dos vários 

sistemas de ar-condicionado para 

atender às necessidades do ambiente  

0 – 10% 

Melhorar a alocação 

das saídas de ar-

condicionado 

Alocação adequada das saídas de ar– 

condicionado para evitar áreas quentes 

e áreas frias na sala de servidores 

1 – 6% 

Iluminação eficiente e 

uso inteligente 

Projeto de iluminação eficiente, 

buscando lâmpadas frias (lâmpadas na 

sala de servidores também são 

resfriadas) 

1 – 3% 

Racks com tampas cegas  

Os espaços vazios nos racks devem ser 

completados com tampas cegas, que 

bloqueiem as passagens de ar entre o 

corredor frio e o corredor quente. 

1 – 2% 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir do artigo Implementing Energy Efficient Data Centers (2012)  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou a sugestão de um modelo para melhorar a eficiência 

no uso da energia elétrica em datacenters, mantendo a disponibilidade de recursos 

computacionais necessários para atender à demanda. 

No desenvolvimento do trabalho foram executadas medições da carga de 

CPU, da temperatura de entrada do ar-condicionado nos servidores, da temperatura 

de saída do ar quente dos servidores e do número de usuários conectados na 

plataforma. Todas as medidas foram executadas em intervalos de um minuto 

durante as 24 horas do dia, entre os meses de fevereiro/2013 e setembro/2013. 

Os valores coletados foram avaliados e, apesar da ocorrência de dados 

faltantes na proporção de 3,75%, que segundo a bibliografia não requer técnicas 

avançadas de preenchimento de dados, o autor optou pelo uso de ferramentas de 

preenchimento de dados pelo valor mais provável, utilizando técnicas de Imputação 

Múltipla.  

As séries de dados completas foram armazenadas em uma base de dados 

textual, para simplificar a modelagem de dados nos diversos formatos requeridos 

como entrada pelas várias ferramentas computacionais utilizadas neste trabalho. 

A maioria dos cálculos e dos gráficos foi desenvolvida no software MATLAB 

para atender a um objetivo de fácil reprodução em pequenas empresas ou no meio 

acadêmico. 

Com base nos resultados das simulações, o modelo proposto sinaliza com 

uma economia potencial de 67,1% do total de potência elétrica utilizada pelo 

ambiente monitorado no período de fevereiro  a setembro de 2013.  

Outra análise de eficiência de energia elétrica pelo incremento da temperatura 

da sala de servidores apresentou resultados da ordem de 1,5% a cada incremento 

de um grau na temperatura média da sala, quando aplicada em conjunto com o 

modelo proposto, e cerca de 0,6% se aplicada sobre o modelo atual. 

A principal vantagem do método proposto é a simplicidade das ferramentas 

utilizadas e a acurácia dos resultados obtidos. Com base em ferramentas comuns de 

uso geral, o modelo proposto pode ser replicado em outros ambientes 

computacionais. 

A desvantagem está no processo de transferência de informação entre os 

vários módulos, que está baseada na exportação e importação de arquivos 
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formatados (arquivos .csv – separados por vírgula). Essas etapas de transferência 

de informação são essencialmente manuais, levam tempo e podem introduzir 

condições de erro no modelo. 

A limitação desse modelo reside no tamanho da base de dados textual. Oito 

meses de coleta geraram uma base com mais um milhão de registros e durante os 

trabalhos de análise dos dados percebeu-se que as ferramentas de uso cotidiano 

não estão preparadas para processar arquivos tão grandes. O processamento foi 

realizado em etapas, o que aumentou bastante o tempo de processamento de toda a 

informação. 

Mesmo com as limitações citadas acima, o modelo pode ser utilizado por 

qualquer datacenter que utilize água nos trocadores de calor. Essa limitação existe 

devido à equação do Coeficiente de Desempenho, que é válida somente para essa 

configuração de datacenter. 

A adoção das boas práticas recomendadas nesse trabalho, como adequação 

do tamanho da sala de servidores, utilização de técnicas de virtualização de 

servidores, substituição dos equipamentos de ar-condicionado por equipamentos 

mais modernos, mais econômicos e mais eficientes, uso de controles de temperatura 

inteligentes, integrados com os sistemas de ar-condicionado, separação dos 

corredores frio e quente com divisórias plásticas, operação coordenada dos vários 

sistemas de ar-condicionado para evitar máquinas ligadas com baixa carga, 

iluminação mais eficiente e com sensores de presença, evitando que as lâmpadas 

fiquem ligadas na ausência de pessoal dentro do datacenter, potencializa o 

atingimento dos objetivos propostos.  

Este trabalho ressalta ainda aspectos de conservação do meio ambiente e 

dos recursos naturais, pois apesar das instalações dos datacenters não possuírem 

impacto ambiental significativo, o consumo intenso de energia elétrica leva à 

construção de usinas geradoras de energia elétrica que possuem grande impacto 

ambiental. Especificamente no Brasil, onde a matriz energética é 

predominantemente hidroelétrica, esses aspectos estão mitigados, mas na Europa 

as usinas são fortemente termoelétricas e nucleares. 

Os datacenters, como grandes consumidores de recursos de informática, 

devem estar alinhados com as melhores práticas da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, principalmente os aspectos de logística reversa e do lixo eletrônico. 
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6.1 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento de um mecanismo de 

histerese no Módulo de Despacho de Carga baseado no erro de previsão. Essa 

informação vai evitar ciclos muito breves de “ligar e desligar” servidores. 

Sugere-se ainda o teste de outros modelos de previsão que incluam 

componentes de sazonalidade, tais como o método de Holt-Winters com Dupla 

Sazonalidade (TAYLOR, 2003), que poderá melhorar a aderência do modelo de 

previsão à série e resolver a ocorrência  de valores negativos quando o uso de CPU 

varia fortemente. Essa melhoria poderia aumentar  a eficiência geral do modelo. 

O uso de modelos de previsão usando redes neurais poderia adicionar a 

capacidade do sistema de trabalhar com outras curvas de carga, além de melhorar o 

desempenho da ferramenta.  

A integração de todas as ferramentas em um único programa tem a vantagem 

de criar um sistema em tempo real que pode atuar de forma ativa sobre o conjunto 

de servidores, utilizando a informação gerada pelo Módulo de Erro para corrigir o 

despacho de carga em tempo real. 

Com essa ferramenta o consumo de energia pode ser gerenciado em tempo 

real e a saída do Módulo de Despacho de carga pode ser realizada de forma a 

tornar ótimo o consumo de energia elétrica no datacenter. 

Além desses fatores, uma ferramenta automática pode fornecer medições do 

PUE em intervalos de tempo bem menores, colaborando para aumentar o grau de 

maturidade na medição do PUE. 
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