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Resumo 

A crescente  demanda por serviços de tecnologia da informação atua paralelamente aos contínuos avanços 
tecnológicos na área da computação e nos meios de comunicação, onde centro de processamento de dados (CPD) 
são constantemente atualizados ou implementados. Para otimizar os CPD, diversos conceitos e tecnologias 
surgiram nos últimos anos, onde a chamada computação nas nuvens é a mais recente e possui papel de destaque. 
Essa técnica permite melhorias nas taxas de utilização dos equipamentos e, por conseguinte, uma redução dos 
gastos com energia elétrica e infraestrutura. Diversos estudos mostram os benefícios tecnológicos e econômicos 
dos CPD nas nuvens, porém necessitam, em sua maioria, de um estudo complementar para avaliar os custos 
ambientais desta nova tecnologia. Neste sentido, aplicar a contabilidade ambiental em eMergia  mostra-se com 
grande potencial. O objetivo deste trabalho é avaliar o custo ambiental da implantação e operação de CPDs para 
fins acadêmicos, comparando um ambiente virtualizado e outro não virtualizado. Os resultados indicam que o CPD 
não-virtualizado demanda 3,39x1017 seJ/ano, onde 56% deste total refere-se à rotinas de operação e 
manutenção, incluindo os gastos com energia elétrica, links de comunicação e mão de obra. O CPD virtualizado 
demanda uma emergia total 86% superior ao do não-virtualizado, indicando maior custo emergético. 
Diferentemente  ao não-virtualizado, o principal custo do CPD virtualizado refere-se à aquisição dos equipamentos, 
alcançando 72% da emergia total. Ao mesmo tempo em que o CPD virtualizado demanda maior quantidade de 
emergia, ele possui certa vantagem comparado ao não-virtualizado quando contabilizados os benefícios providos, 
como exemplo, o número de usuários atendidos e o poder total de processamento (seJ/usuários e 
seJ/Benchmark). De maneira geral, a técnica de virtualização tende a possuir melhor relação custo-benefício 
comparada ao ambiente não-virtualizado.   

Palavras-chave: Centro de processamento de dados, emergia, computação nas nuvens, virtualização 

1. Introdução 

De acordo com Uddin (2011), a crescente demanda dos usuários por computação, rede e 
armazenamento de arquivos tem tornado cada vez mais complexos os Centros de Processamento de 
Dados (CPD). Este cenário já havia sido previsto por Leonard Kleinrock1, que apontava que as redes 
estavam em sua infância e que iriam crescer, tornando-se um serviço essencial atendendo residências 
e empresas de diversos setores (BUYYA, 2009). Segundo Uddin et al (2012), esses centros podem 
possuir milhares de servidores e consumir a mesma quantidade de energia que uma cidade pequena. 

                                                                 
1 Considerado o “criador” da Internet e desenvolvedor da teoria matemática dos pacotes de rede (GERLA et al, 2011). 
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Em pesquisas recentes, foi constatado que a maio ria dos servidores em um CPD operam com taxas 
inferiores a 30% do seu poder de processamento (MARSTON et al, 2011), onde Veras (2011) afirma 
que a quantidade de energia consumida por um servidor operando a plena carga ou a 15% é mesma. 
Dessa forma, a computação nas nuvens pode ser uma alternativa para explorar melhor os recursos de 
um servidor, contribuindo para uma economia de energia. Segundo Madhubala (2012), computação 
nas nuvens é resultado da convergência e evolução de vários conceitos de virtualização, projeto de 
aplicativos distribuídos, grades de computadores e gerenciamento avançado de tecnologia da 
informação. 

Steenhof et al. (2012) lista alguns  benefícios energético-ambientais ao se utilizar a computação nas 
nuvens, dentre os quais: (i) Redução do desperdício de recursos computacionais através de uma 
melhor adequação da capacidade real do servidor com a demanda atual; (ii) Redução em relação à 
carga de operação ao compartilhar a infraestrutura entre diversas organizações e usuários; (iii) 
Otimização das taxas de utilização do servidores. Apesar de alguns serviços amplamente utilizados por 
usuários como Youtube, Flickr e webmails já operarem em nuvens, muitas empresas ainda não 
utilizam a computação nas nuvens como ferramenta para atender suas necessidades de Tecnologia da 
Informação (TI). Para Lin et al. (2012), isso se deve à visão de que a estrutura não está sendo 
controlada pela empresa, mas sim por fornecedores externos, impossibilitando que a empresa realize 
modificações quando necessário, além da questão da segurança e privacidade dos dados. Uma das 
soluções para contornar esse problema é a implantação de uma nuvem privada, cuja estrutura  é 
operada exclusivamente por uma única organização.  

Tecnologicamente e economicamente, o uso da computação das nuvens sugere ser mais atrativo, 
sendo considerado como uma tendência global (Lin et al., 2012). Por outro lado, esta tecnologia 
demanda muitos recursos materiais (máquinas e equipamentos) e grande quantidade de energia para 
resfriamento dos CPDs. Assim, a seguinte dúvida surge: a computação nas nuvens possui menor custo 
ambiental comparado as estruturas tradicionais que não utilizam as técnicas de virtualização? 

O objetivo deste trabalho é avaliar o custo ambiental de implantação e operação de um CPD 
tradicional, ou seja, um CPD que não utiliza técnicas de virtualização e nem serviços hospedados em 
uma nuvem, e sua equivalente na computação nas nuvens. Para isso, a Contabilidade Ambiental em 
Emergia será utilizada como ferramenta para comparar os dois  sistemas e indicar qual a melhor 
maneira de prover serviços de TI às instituições educacionais a um menor custo ambiental. Como 
objeto de estudo, são consideradas a infraestrutura tradicional do Câmpus Inconfidentes (IFS) e a 
nuvem estabelecida na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

2. Metodologia 

2.1. Sistemas em análise 

Os dois sistemas avaliados tem como função principal fornecer serviços de Tecnologia da Informação 
(TI) aos seus usuários. Esses serviços contemplam basicamente sistemas acadêmicos, armazenamento 
de arquivos e serviços web. 

2.1.1. CPD tradicional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais  

Criado em 2008, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 
(IFSDEMINAS) originou-se a partir da fusão das três antigas escolas agrotécnicas localizadas nas 
cidades de Machado, Muzambinho e Inconfidentes. O objetivo do Instituto é ampliar o acesso ao ensino 
profissionalizante nos 178 municípios de abrangência. Neste contexto, o Câmpus Inconfidentes (IFS) 
assume importante papel, contabilizando mais de 4500 alunos matriculados, além de um corpo 
docente de aproximadamente 90 professores e mais de 150 técnicos administrativos. Para o 
funcionamento de importantes funções do Instituto, serviços de TI são necessários. Para isso, o CPD 
do IFS conta com uma equipe de profissionais qualificados, além de toda uma estrutura de 
equipamentos e sistemas de informação, totalizando 14 servidores de rede e equipamentos de 
interconexão e infraestrutura. Esses servidores são responsáveis por gerenciar e disponibilizar diversos 
serviços (armazenamento de arquivos, e-mail, Internet, sistema acadêmico, entre outros) aos usuários 
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com elevada qualidade e disponibilidade. Atualmente, o CPD do IFS não possui servidores virtualizados 
ou serviços sendo executados nas nuvens. 

2.1.2. Nuvem da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Fundada em 1966, a Unicamp é formada por três campi (Campinas, Piracicaba e Limeira) e 
compreende 22 unidades de ensino e pesquisa. De acordo com o Anuário Estatístico de 2012 (AEPLAN, 
2012), a Unicamp possui aproximadamente 44519 alunos matriculados em cursos de graduação e pós-
graduação, e 10019 servidores ativos, dos quais 2025 são professores/pesquisadores. Com foco no 
ensino e pesquisa, o acesso a recursos computacionais torna-se essencial. Para atender essa demanda, 
a Unicamp conta com duas coordenações: i) Coordenadoria de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (CTIC); ii) Centro de Computação (CCUEC), este último responsável pelos principais 
sistemas coorporativos e pelo backbone da rede. Para atender as demandas administrativas e de 
ensino, o CCUEC estruturou uma nuvem de computadores que, trabalhando simultaneamente com o 
restante de sua infraestrutura de TI, tem como objetivo alocar de forma dinâmica os recursos 
computacionais, melhorando o desempenho dos serviços e reduzindo o consumo de energia. 
Atualmente, esta nuvem é composta por 14 lâminas que juntas virtualizam aproximadamente 137 
máquinas em execução contínua. Essas máquinas respondem por diversos serviços, entre eles, o 
sistema acadêmico, os servidores web e o armazenamento de arquivos. Para operar esta grande 
estrutura, o CCUEC conta com 10 profissionais da área de TI, sendo que dois estão diretamente ligados 
à manutenção das máquinas virtuais que compõem a nuvem. 

2.2. Emergia  

Segundo Odum (1996), emergia é a quantidade de energia disponível de um tipo utilizada direta ou 
indiretamente para produzir um serviço ou um produto. Sua unidade é o emjoule, que é o joule de 
energia solar. Essa metodologia objetiva contabilizar os recursos naturais e da economia empregados 
na produção de bens e serviços. Diferentemente de outras ferramentas, a síntese em emergia 
contabiliza os esforços do meio ambiente (irradiação solar, chuva, vento, água, combustíveis fósseis, 
solo, entre outros), sendo definida como “memória energética”. Para que um sistema seja avaliado por 
meio de síntese em emergia, Odum (1996) argumenta que todas as suas fontes externas de energia  
(incluindo-se material, mão de obra e informação) devem ser conhecidas e contabilizadas. Essas fontes 
são divididas em três categorias: (i) fontes locais renováveis da natureza (R); (ii) locais não renováveis 
da natureza (N); (iii) economia (F). Fontes de emergia externas são utilizadas pelo sistema e 
identificadas através dos fluxos de emergia. Cada fluxo possui uma intensidade emergética, cujo valor 
representa a “qualidade” de energia. Elevados valores de intensidade emergética indicam bens ou 
serviços mais complexos, ou seja, exigem maior demanda de emergia em seus processos e resultam 
em produtos de melhor qualidade. As intensidades emergéticas são oriundas de um processo de 
transformação de um tipo de energia em outro, desta maneira, a cada nova transformação mais 
emergia é incorporada ao sistema, contribuindo assim para um produto mais elaborado e com maior 
qualidade. Identificando-se todos os fluxos de massa e energia que entram pelas fronteiras do sistema 
sob análise, é possível calcular a emergia total deste sistema com auxílio das intensidades 
emergéticas. Informações adicionais sobre esta ferramenta podem ser encontradas em Odum (1996) e 
Brown e Ulgiati (2004). Para levantamento dos dados primários de energia, material, mão de obra e 
custos financeiros que fazem parte dos sistemas estudados nesse trabalho, foram realizadas visitas in 
loco nos dois CPD’s avaliados. 

2.3. Indicadores de desempenho dos CPD’s  

Após o tratamento dos dados primários, são calculados os indicadores de desempenho dos CPD’s 
(outputs dos sistemas) para mostrar o potencial que as máquinas instaladas possuem em realizar 
alguma função específica – estes indicadores medem a “força” ou o “poder” que as máquinas possuem. 
Os indicadores de desempenho são importantes para estabelecer unidades funcionais de comparação 
dos resultados entre os dois sistemas analisados. Até o estágio atual de desenvolvimento desta 
pesquisa, aliada às dificuldades conceituais existentes no estabelecimento de unidades funcionais 
potencialmente mais representativas, foram consideradas aquelas descritas abaixo. Estas unidades 
funcionais são obtidas de literatura científica, mas principalmente de organizações especializadas no 
assunto, como a Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), que é uma organização sem 
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fins lucrativos criada para estabelecer, manter e apoiar um conjunto padronizado de benchmarks 
relevantes que podem ser aplicados para a nova geração de computadores de alto desempenho. Os 
indicadores de desempenho dos CPD’s utilizados nesse trabalho são: 

(a) Benchmarking: Em computação, benchmarks são programas de computadores executados em um 
sistema permitindo a medida de alguma característica de interesse (TALEBI, 2008). Quanto maior o 
valor obtido pelo benchmark, melhor é o desempenho do processador. Nesse trabalho, o benchmark é 
utilizado para medir o desempenho dos processadores utilizados nos CPD’s estudados. Para isso, os 
valores publicados por CPU (2013) são considerados.  

(b) CINT2006: Conjunto de testes desenvolvidos pelo SPEC que fornece um valor de desempenho para  
cada sistema computacional avaliado com base em operações de números inteiros. Neste trabalho, os 
valores de CINT2006 foram obtidos de SPEC (2013). 

(c) CFP2006: Conjunto de testes desenvolvidos pelo SPEC que fornece um valor de desempenho para 
cada sistema computacional avaliado com base em operações de números de ponto flutuante. Neste 
trabalho, os valores de CFP2006 foram obtidos de SPEC (2013).  

(d) Número de usuários: Mesmo não sendo reconhecido como um indicador de desempenho das 
máquinas dos CPD’s, este indicador foi utilizado como uma medida indireta da capacidade atual no 
atendimento aos usuários. O número de usuários que acessam cada estrutura foi determinado in loco. 

2.4. Normalização 

Os indicadores considerados neste trabalho para avaliar o desempenho emergético dos CPD’s possuem 
diferentes unidades funcionais (como seJ/benchmark, seJ/CINT2006, entre outras), interferindo em 
uma  avaliação integral de forma direta. Adicionalmente, interpretar os resultados de forma numérica 
absoluta pode resultar em leituras erradas ou de difícil compreensão. Sendo assim, uma forma mais 
amigável de visualizar os resultados é através de um gráfico em radar contendo todos os indicadores 
de desempenho ao mesmo tempo. Para isso, técnicas de normalização são indispensáveis. Ulgiati et al. 
(2011) sugerem três abordagens de normalização: (i) normalização com base no valor padrão; (ii) 
normalização com base no total de impacto gerado; (iii) normalização de acordo com o primeiro ano de 
investigação. No presente trabalho, a normalização com base no total de impacto gerado foi utilizada 
devido ao melhor ajuste aos dados obtidos. Para isso, o valor de cada indicador do sistema é dividido 
pela soma dos mesmos indicadores obtidos pelos dois sistemas (por exemplo, seJ/SPECIFS-normalizado = 
seJ/SPECIFS / (seJ/SPECIFS + seJ/SPECUNICAMP).  

3. Resultados e Discussões 

A Figura 1 mostra o diagrama sistêmico dos CPD’s estudados. Como ambas são estruturas 
computacionais destinadas ao processamento de informação, o tipo de energia/material e fonte destes 
recursos que atravessam a fronteira dos dois sistemas são os mesmos, diferenciando-se apenas na 
quantidade utilizada por cada um deles. O diagrama é dividido internamente em duas partes principais, 
uma contendo o estoque de infraestrutura e o outro de equipamentos de tecnologia da informação. Os 
fluxos direcionados para o estoque de infraestrutura indicam os materiais/energia que compõem a 
estrutura física onde o CPD está localizado. Esses fluxos foram estimados com base na literatura 
(CARVALHO, 2010), considerando a área real dos CPD’s obtidos in loco. Os fluxos relacionados à 
composição dos materiais presentes nos equipamentos de tecnologia e informação foram estimados de 
acordo com o relatório da Environmental Protection Agency (EPA, 2001), que contém a composição 
básica do lixo eletrônico. Ambos os sistemas necessitam de aporte financeiro, neste caso, tratando-se 
de entidades públicas (IFS e UNICAMP), a fonte do aporte financeiro é subsidiada pelo governo. Os 
fluxos monetários que atravessam a fronteira dos sistemas são responsáveis pelo pagamento dos 
serviços e da mão de obra utilizada. O uso do diagrama sistêmico é importante para ter uma visão 
ampla de todos os inputs necessários para o funcionamento dos sistemas, assim como verificar as 
relações de seus elementos internos. Geralmente, a última interação observada na Figura 1 (interação 
entre infraestrutura, equipamentos, mão de obra, telecomunicações e serviços) é contabilizada pela 
maioria das ferramentas de avaliação biofísica e econômica, mas por trás destes inputs existem uma 
série de outros suportando sua produção e manutenção que deveriam ser contabilizados. Neste 
sentido, a ferramenta síntese em emergia utilizada neste trabalho é capaz de contabilizar todos estes 
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custos ocultos através das intensidades emergéticas, onde, segundo (AGOSTINHO e PEREIRA, 2013) 
pode ser considerada como uma ferramenta mais robusta comparada às outras. 

 
Figura 1. Diagrama sistêmico dos Centros de Processame nto de Dados avaliados. 

A Tabela 1 mostra os fluxos de emergia que compõem o CPD do IFS, alcançando uma emergia total 
anual de 3,39x1017 seJ. Desse total, percebe-se que a maior parte está relacionada aos custos de 
operação do sistema, que entre outros incluem o consumo de energia elétrica (˜31%) e demanda de 
mão de obra (˜22%). Assim, a redução da demanda de energia elétrica, seja pelo uso de técnicas de 
virtualização ou pelo uso de máquinas e equipamentos que consomem menos energia, ou que emitem 
menos calor e demandam menos energia  para serem resfriadas pelo sistema de ar condicionado, 
poderia resultar em um decréscimo significativo do total de emergia utilizado pelo sistema. Outro fluxo 
expressivo são os serviços, com 43% da emergia total. Este fluxo contabiliza o valor de mercado de 
todos os equipamentos que compõem o CPD, além do gasto financeiro em energia elétrica. O 
investimento prévio em pesquisa de inovação tecnológica para o desenvolvimento dos equipamentos 
está contabilizado de maneira indireta no item serviços. Esta abordagem foi considerada porque não 
foram encontradas informações específicas em literatura científica sobre estes custos reais. Os demais 
fluxos compõem os principais materiais empregados na fabricação dos equipamentos de TI e na 
infraestrutura do prédio, que somados correspondem a menos de 1% do total de emergia empregado.  

Analisando a nuvem da Unicamp, percebe-se que a sua emergia é da ordem de 6,32x1017 seJ (Tabela 
2). Este valor é aproximadamente 86% superior à demanda de emergia do CPD do IFS. Pode-se notar 
que igualmente ao CPD do IFS, a nuvem da Unicamp tem em sua operação a maior parte de emergia 
empregada, alcançando 99%, onde 72% dos gastos estão relacionais aos serviços. Esses resultados 
corroboram com as afirmações de Marston et al (2011), onde dois  terços do orçamento de TI são 
gastos com rotinas de manutenção e equipes de apoio. Em valores absolutos, a nuvem da Unicamp 
tem um fluxo de serviços três vezes superior ao do IFS. Considerando que neste estudo o valor dos 
serviços de operação está sendo utilizado para representar indiretamente os gastos com pesquisa e 
desenvolvimento dos equipamos além dos gastos financeiros com energia elétrica, pode-se inferir que 
os equipamentos da nuvem da Unicamp são mais modernos e demandaram mais tempo de pesquisa 
para seu desenvolvimento. Comparando os fluxos relacionados ao consumo de energia elétrica, tem-se 
uma pequena vantagem para a nuvem da Unicamp, 8,98x1016 seJ contra 1,07x1017 seJ do IFS. Outro 
valor significativo encontrado para a nuvem da Unicamp é o link de internet, atingindo 8% do total de 
emergia do sistema. Este valor é superior ao do IFS (5,10x1016 seJ contra 8,50x1015 seJ) pois o 
mesmo está dimensionado para atender às demandas de todos os usuários da Unicamp, independente 
se estão acessando informações na nuvem ou realizando pesquisas na Internet. Foi considerado o 
valor total do link, pois os dados estatísticos não informam a quantidade de link demandada pela 
nuvem.  
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Tabela 1. Tabela de avaliação em emergia do CPD tradicional do IFS 

Nota Item Unidade Quantidade 
Intensidade 
emergética 
(seJ/ano) 

Referência 
Fluxo de 
emergia 
(seJ/ano) 

% 

Infraestrutura 
1 Cal g 5,32x103 1,68x109 a 8,94x1012 <1% 
2 Cimento g 7,67x104 3,04x109 b 2,33x1014 <1% 
3 Pedra g 1,77x105 1,68x109 c 2,98x1014 <1% 
4 Areia g 2,46x105 1,68x109 a 4,14x1014 <1% 
5 Tijolo g 8,21x104 3,36x109 d 2,76x1014 <1% 
6 Aço g 5,84x103 3,16x109 d 1,85x1013 <1% 

Equipamentos (computadores, eletrônicos e telecomunicação) 
7 Plásticos g 1,82x104 9,68x109 d 1,76x1014 <1% 
8 Ferro/Aço g 5,86x104 3,16x109 d 1,85x1014 <1% 
9 Vidro g 3,52x103 2,77x107 d 9,76x1010 <1% 
10 Placa de circuito impresso g 1,54x104 3,00x109 e 4,61x1013 <1% 
11 Chumbo g 6,95x103 1,02x1011 f 7,92x1014 <1% 
12 Cobre g 7,35x103 3,00x109 f 2,20x1013 <1% 
13 Silício g 1,00x103 1,80x109 i 1,80x1012 <1% 

Operação 
14 Eletricidade J 5,78x1011 1,85x105 j 1,07x1017 31,5% 
15 Mão de obra h 1,04x104 7,21x1012 h 7,50x1016 22,1% 
16 Link de internet USD 2.50x103 3,40x1012 g 8,50x1015 2,5% 
17 Serviços USD 4,31x104 3,40x1012 g 1,47x1017 43,1% 

Emergia total anual do CPD do IFS 3,39x1017   
Todas as intensidades de emergia não incluem mão de obra e serviços e estão no baseline de 15,83E+24 seJ/ano (Brown e 
Ulgiati, 2004). a) Gengyuan et al, 2011; b) Pulselli et al, 2008; c) Odum, 1996; d) Yong et al, 2010; e) Ulgiati e Brown, 2002; f) 
Ascione et al, 2009; g) NEAD, 2008; h) Agostinho et al, 2013, i) Cohen et al, 2007, j) Brown et al, 2002 

Tabela 2. Tabela de avaliação em emergia da nuvem da UNICAMP 

Nota Item Unidade Quantidade 
Intensidade 
emergética 
(seJ/ano) 

Referência 
Fluxo de 
energia 

(seJ/ano) 
% 

Infraestrutura  
1 Cal g 2,99x103 1,68x109 a 5,03x1012 <1% 
2 Cimento g 4,31x104 3,04x109 b 1,31x1014 <1% 
3 Pedra g 9,98x104 1,68x109 c 1,68x1014 <1% 
4 Areia g 1,39x105 1,68x109 a 2,33x1014 <1% 
5 Tijolo g 4,62x104 3,36x109 d 1,55x1014 <1% 
6 Aço g 3,28x103 3,16x109 d 1,04x1013 <1% 

Equipamentos (computadores, eletrônicos e telecomunicação)  
7 Plásticos g 3,53x104 9,68x109 d 3,42x1014 <1% 
8 Ferro/Aço g 1,40x105 3,16x109 d 4,42x1014 <1% 
9 Vidro g 5,72x103 2,77x107 d 1,59x1011 <1% 
10 Placa de circuito impresso g 2,02x104 3,00x109 e 6,07x1013 <1% 
11 Chumbo g 1,54x104 1,02x1011 f 1,57x1015 <1% 
12 Cobre g 1,51x104 3,00x109 f 4,54x1013 <1% 
13 Silício g 5,25x104 1,80x109 i 9,45x1013  <1% 

Operação 
14 Eletricidade J 4,86x1011 1,85x105 j 8,98x1016 14,2% 
15 Mão de obra h 4,16x103 7,21x1012 h 3,00x1016 4,7% 
16 Link de internet USD 1,50x104 3,40x1012 g 5,10x1016 8,0% 
17 Serviços USD 1,35x105 3,40x1012 g 4,58x1017 72,4% 

Emergia total anual da nuvem da Unicamp   6,32x1017   
Todas as intensidades de emergia não incluem mão de obra e serviços e estão no baseline de 15,83x1024 seJ/ano (Brown e 
Ulgiati, 2004). a) Gengyuan et al, 2011; b) Pulselli et al, 2008; c) Odum, 1996; d) Yong et al, 2010; e) Ulgiati e Brown, 2002; f) 
Ascione et al, 2009; g) NEAD, 2008; h) Agostinho et al, 2013, i) Cohen et al, 2007, j) Brown et al, 2002 
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A Tabela 3 apresenta as unidades funcionais utilizadas para comparação dos sistemas estudados. O 
benchmark, CINT2006 e CFP2006 são indicadores de desempenho, enquanto “Usuários” fornece o 
número de usuários atendidos por cada uma das estruturas. Com base nesses indicadores, observa-se 
que a nuvem da Unicamp possui um poder de processamento aproximadamente duas vezes superior 
ao do IFS. Além disso, o número de usuários atendidos por essa nuvem é superior ao do IFS em 
quatro vezes. Esse número é estimado com base no número de alunos e funcionários de cada 
instituição e nos serviços hospedados em cada CPD.  

Tabela 3. Indicadores de desempenho dos CPD’s 

Indicadores IFS Unicamp Razão IFS/Unicamp Referência 

Benchmark 34986 81620 0,43 CPU, 2013 

CINT2006 263,94 508,70 0,52 SPEC, 2013 

CFP2006 289,73 584,66 0,49 SPEC, 2013 

Usuários 13200 53441 0,25 Dados obtidos in loco 

Com base nos indicadores da Tabela 3 e nos valores totais de emergia dos sistemas estudados 
(Tabelas 1 e 2), gráficos em radar são elaborados, permitindo analisar a eficiência dos dois sistemas. 
Este tipo de gráfico, contendo todos os indicadores calculados e normalizados, pode ser considerado a 
melhor forma de mostrar os resultados quando diferentes unidades funcionais são utilizadas. Neste 
trabalho, o gráfico foi elaborado de modo que, quanto maior a área, menor a eficiência do sistema. 
Pela Figura 2, percebe-se que a nuvem da Unicamp demanda mais emergia que o CPD do IFS, porém, 
analisando os outros indicadores, verifica-se que ela utiliza melhor os recursos empregados, ou seja, 
mesmo com um custo bruto ambiental superior, a estrutura de nuvens da Unicamp consegue 
disponibilizar uma maior quantidade de processamento comparado à estrutura tradicional do IFS. Estes 
resultados indicam que a nuvem avaliada neste estudo pode ser considerada mais eficiente sob a ótica 
em emergia do que um CPD tradicional.  

  
Figura 2. Gráfico em radar com o desempenho anual 
em demanda de emergia por unidade funcional.  

Figura 3. Gráfico em radar com o desempenho anual 
de consumo de eletricidade por unidade funcional. 

Usualmente, além da capacidade (“força” ou “potência”) dos equipamentos, o consumo de energia 
elétrica é considerado como o segundo item mais importante em projetos de CPD. Assim, 
paralelamente ao uso da contabilidade ambiental em emergia, a Figura 3 considera o consumo direto 
de energia elétrica no numerador dos indicadores. No consumo total de kWh, as duas estruturas são 
praticamente equivalentes, porém, ao analisarmos os indicadores de desempenho (benchmark, 
CFP2006 e CINT2006) e o número de usuários atendidos, percebe-se uma grande vantagem da nuvem 
da Unicamp sobre o CPD do IFS. Estes resultados estão alinhados aos obtidos por Steenhoff et al. 
(2012), onde a prática da virtualização é uma das técnicas utilizadas para melhorar a eficiência 
energética (consumo direto de energia elétrica), pois explora melhor a capacidade de processamento 
de um equipamento otimizando recursos computacionais. 
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Os resultados mostram que a nuvem da Unicamp consome mais emergia que o do IFS, porém, quando 
analisado isoladamente, este indicador não mostra o real desempenho dos sistemas porque não 
considera o benefício líquido obtido. Assim, considerando agora os indicadores de desempenho dos 
CPD’s como benefícios, a relação custo/benefício indica que a nuvem possui certa vantagem 
comparada ao CPD tradicional. Desta forma, baseando-se nos indicadores calculados neste trabalho, a 
implementação ou a migração para serviços nas nuvens deveria ser incentivada. 

É importante ressaltar que esse trabalho considerou CPD’s cujas características são de fornecerem 
serviços acadêmicos aos seus usuários (professores, alunos e técnicos administrativos). Neste sentido, 
resultados diferentes podem ser obtidos quando avaliando CPD’s que possuem outras finalidades, 
como por exemplo, aqueles utilizados para computação científica que exigem grande quantidade de 
processamento, ou mesmo aqueles que trabalham com elevada demanda gráfica (desenhos e filmes). 

4. Conclusões 

Considerando os sistemas analisados e as ferramentas utilizadas neste trabalho, conclui-se que: 

(a) Mesmo a nuvem da Unicamp consumindo mais emergia que o CPD do IFS, a sua utilização melhora 
consideravelmente o benefício líquido em emergia. 

Frente aos dois CPDs estudados e aos resultados obtidos, tem-se que a computação nas nuvens 
consegue prover serviços de TI a um custo energético-ambiental menor. Desta forma, desconsiderando 
outros importantes aspectos relacionados à computação nas nuvens (como por exemplo, a segurança 
dos dados e seu custo de implantação e operação), a implementação destes CPDs devem ser 
incentivados.    
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Apêndice A. Memorial de cálculo  da Tabela 1 

Nota #1 (Cal) – Quantidade por m²: 9,98 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 16 m². Depreciação 
considerada: 30 anos. Quantidade de cal = (16*9,98)/30*1000 = 5321 g. Conversão: 1,68E+9. Fluxo de 
entrada = 8,94E+12 

Nota #2 (Cimento) – Quantidade por m²: 1,44E+2 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 16 m². 
Depreciação considerada: 30 anos. Quantidade de cimento = (16*1,44E+2)/30*1000 = 76671 g. Conversão: 
3,04E+9. Fluxo de entrada = 2,33E+14 

Nota #3 (Pedra) – Quantidade por m²: 3,33E+2 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 16 m². 
Depreciação considerada: 30 anos. Quantidade de pedra = (16*3,33E+2)/30*1000 = 177353 g. Conversão: 
1,68E+9. Fluxo de entrada = 2,98E+14 

Nota #4 (Areia) – Quantidade por m²: 4,62E+2 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 16 m². 
Depreciação considerada: 30 anos. Quantidade de areia = (16*4,62E+2)/30*1000 = 246476 g. Conversão: 
1,68E+9. Fluxo de entrada = 4,14E+14 

Nota #5 (Tijolo) – Quantidade por m²: 1,54E+2 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 16 m². 
Depreciação considerada: 30 anos. Quantidade de tijolo = (16*1,54E+2)/30*1000 = 82128 g. Conversão: 
3,36E+9. Fluxo de entrada = 2,76E+14 

Nota #6 (Aço) – Quantidade por m²: 1,09E+1 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 16 m². 
Depreciação considerada: 30 anos. Quantidade de aço = (16*1,09E+1)/30*1000 = 5839 g. Conversão: 
3,16E+9. Fluxo de entrada = 1,85E+13 

Nota #7 (Plástico)  
Quantidade por computador: 30% (EPA, 2001). ? computador = 173,82 kg. Depreciação considerada: 5 anos  
anos. Quantidade de plástico = (173,82*1000)/5*30% = 10429 g. Conversão: 9,68E+9. Fluxo de entrada = 
1,01E+14 
Quantidade por equipamento: 9% (EPA, 2001). ? eletrônicos = 355,6 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de plástico = (355,6*1000)/5*9% = 6401 g. Conversão: 9,68E+9. Fluxo de entrada = 6,20E+13 
Quantidade por equipamento: 74% (EPA, 2001). ? telecom = 9,31 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de plástico = (9,31*1000)/5*74% = 1378 g. Conversão: 9,68E+9. Fluxo de entrada = 1,33E+13 

Nota #8 (Ferro/Aço) 
Quantidade por computador: 43% (EPA, 2001). ? computador = 173,82 kg. Depreciação considerada: 5 anos  
anos. Quantidade de ferro/aço = (173,82*1000)/5*43% = 14949 g. Conversão: 3,16E+9. Fluxo de entrada = 
4,72E+13 
Quantidade por equipamento: 61% (EPA, 2001). ? eletrônicos = 355,6 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de ferro/aço = (355,6*1000)/5*61% = 43383 g. Conversão: 3,16E+9. Fluxo de entrada = 
1,37+14 
Quantidade por equipamento: 13% (EPA, 2001). ? telecom = 9,31 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de ferro/aço = (9,31*1000)/5*13% = 242 g. Conversão: 3,16E+9. Fluxo de entrada = 7,65E+11 

Nota #9 (Vidro)  
Quantidade por computador: 4% (EPA, 2001). ? computador = 173,82 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de vidro = (173,82*1000)/5*4% = 1391 g. Conversão: 2,77E+7. Fluxo de entrada = 3,85E+10 
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Quantidade por equipamento: 3% (EPA, 2001). ? eletrônicos = 355,6 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de vidro = (355,6*1000)/5*3% = 2134 g. Conversão: 2,77E+7. Fluxo de entrada = 5,91E+10 

Nota #10 (Placa de circuito impresso) 
Quantidade por computador: 3% (EPA, 2001). ? computador = 173,82 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de PCI = (173,82*1000)/5*3% = 1043 g. Conversão: 3,000E+9 (considerada a transformidade da 
fibra de vidro). Fluxo de entrada = 3,13E+12 
Quantidade por equipamento: 20% (EPA, 2001). ? eletrônicos = 355,6 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade = (355,6*1000)/5*20% = 14224 g. Conversão: 3,00E+9 (considerada a transformidade da fibra 
de vidro). Fluxo de entrada = 4,27E+13 
Quantidade por equipamento: 6% (EPA, 2001). ? telecom = 9,31 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade = (9,31*1000)/5*20% = 112 g. Conversão: 3,00E+9 (considerada a transformidade da fibra de 
vidro). Fluxo de entrada = 3,35E+11 

Nota #11 (Chumbo) 
Quantidade por computador: 20% (EPA, 2001). ? computador = 173,82 kg. Depreciação considerada: 5 anos  
anos. Quantidade = (173,82*1000)/5*20% = 6953 g. Conversão: 1,02E+11 (considerada a transfo rmidade da 
fibra do chumbo). Fluxo de entrada = 7,09E+14 

Nota #12 (Cobre) 
Quantidade por equipamento: 7% (EPA, 2001). ? eletrônicos = 355,6 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de não ferrosos = (355,6*1000)/5*7% = 4978 g. Conversão: 3,00E+9. Fluxo de entrada = 
1,49E+13 
Quantidade por equipamento: 7% (EPA, 2001). ? telecom = 9,31 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de não ferrosos = (9,31*1000)/5*7% = 130 g. Conversão: 3,00E+9. Fluxo de entrada = 3,91E+11 
? metros = 60 m. Peso do cabo: 0,04 kg/m. Quantidade = 60*0,04*1000 = 2243 g. Conversão: 3,00E+9. Fluxo 
de entrada = 6,73E+12 

Nota #13 (Silício – cabeamento de rede – fibra óptica) 
? metros = 14 m. Peso do cabo: 0,04 kg/m. Quantidade = 13,33*0,075*1000 = 1000 g. Conversão: 1,80E+9. 
Fluxo de entrada = 1,80E+12 

Nota #14 (Eletricidade) – ? consumo = 18342 W. Quantidade = (18342*24*365)*1/1000*3600000 = 5,78E+11 j. 
Conversão: 1,85E+5. Fluxo de entrada = 1,07E+17 

Nota #15 (Mão de obra) – ? horas_trabalhadas = 10400 h (5 funcionários trabalhando 8 horas/dia por 260 dias). 
Conversão: 7,21E+12. Fluxo de entrada = 7,50E+16 

Nota #16 (link de internet) – ? valor pago/ano = 2500 US$. Conversão: 3,40E+12. Fluxo de entrada = 8,50E+15 
Nota #17 (Serviços) 

? valor_equipamentos = 81188,45 USD. Depreciação considerada: 5 anos. Quantidade = (81188.45/5) = 16238 USD. 
Conversão: 3,40E+12. Fluxo de entrada = 5,52E+16. 
Metragem da sala: 16 m2. Valor do CUB = 507.60 USD. Depreciação considerada: 30 anos. Quantidade = 
(16*507.60)/30 = 271 USD. Conversão: 3,40E+12. Fluxo de entrada = 9,20E+14 
? kw/ano = 160675,92 kw. Valor do kW em Minas Gerais: 0,33090 - sem impostos (ANEEL, 2013). Valor total: 
USD (160675,92*0,33090)/2 = 26583,83. Conversão: 3,40E+12. Fluxo de entrada: 9,04E+16 

Apêndice B. Memorial de cálculo da Tabela 2 

Nota #1 (Cal) – Quantidade por m²: 9,98 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 9 m². Depreciação 
considerada: 30 anos. Quantidade de cal = (9*9,98)/30*1000 = 2993 g. Conversão: 1,68E+9. Fluxo de 
entrada = 5,03E+12 

Nota #2 (Cimento) – Quantidade por m²: 1,44E+2 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 9 m². 
Depreciação considerada: 30 anos. Quantidade de cimento = (9*1,44E+2)/30*1000 = 43128 g. Conversão: 
3,04E+9. Fluxo de entrada = 1,31E+14 

Nota #3 (Pedra) – Quantidade por m²: 3,33E+2 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 9 m². 
Depreciação considerada: 30 anos. Quantidade de pedra = (9*3,33E+2)/30*1000 = 99761 g. Conversão: 
1,68E+9. Fluxo de entrada = 1,68E+14 

Nota #4 (Areia) – Quantidade por m²: 4,62E+2 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 9 m². 
Depreciação considerada: 30 anos. Quantidade de areia = (9*4,62E+2)/30*1000 = 138643 g. Conversão: 
1,68E+9. Fluxo de entrada = 2,33E+14 

Nota #5 (Tijolo) – Quantidade por m²: 1,54E+2 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 9 m². 
Depreciação considerada: 30 anos. Quantidade de tijolo = (9*1,54E+2)/30*1000 = 46197 g. Conversão: 
3,36E+9. Fluxo de entrada = 1,55E+14 

Nota #6 (Aço) – Quantidade por m²: 1,09E+1 g/m² (Carvalho, 2010). Metragem total da sala: 9 m². Depreciação 
considerada: 30 anos. Quantidade de aço = (9*1,09E+1)/30*1000 = 3284 g. Conversão: 3,16E+9. Fluxo de 
entrada = 1,04E+13 

Nota #7 (Plástico)  
Quantidade por computador: 30% (EPA, 2001). ? computador = 386,16 kg. Depreciação considerada: 5 anos  
anos. Quantidade de plástico = (386,16*1000)/5*30% = 23170 g. Conversão: 9,68E+9. Fluxo de entrada = 
2,24E+14 
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Quantidade por equipamento: 9% (EPA, 2001). ? eletrônicos = 439,1 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de plástico = (439,1*1000)/5*9% = 7904 g. Conversão: 9,68E+9. Fluxo de entrada = 7,65E+13 
Quantidade por equipamento: 74% (EPA, 2001). ? telecom = 28,48 kg. Depreciação considerada: 5 anos. 
Quantidade de plástico = (28,48*1000)/5*74% = 4215 g. Conversão: 9,68E+9. Fluxo de entrada = 4,08E+13 

Nota #8 (Ferro/Aço) 
Quantidade por computador: 43% (EPA, 2001). ? computador = 386,16 kg. Depreciação considerada: 5 anos  
anos. Quantidade de ferro/aço = (386,16*1000)/5*43% = 33210 g. Conve rsão: 3,16E+9. Fluxo de entrada = 
1,05E+14 
Quantidade por equipamento: 61% (EPA, 2001). ? eletrônicos = 439,1 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de ferro/aço = (439,1*1000)/5*61% = 106070 g. Conversão: 3,16E+9. Fluxo de entrada = 
3,35E+14. 
Quantidade por equipamento: 13% (EPA, 2001). ? telecom = 28,48 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de ferro/aço = (28,48*1000)/5*13% = 740 g. Conversão: 3,16E+9. Fluxo de entrada = 2,34E+12 

Nota #9 (Vidro) 
Quantidade por computador: 4% (EPA, 2001). ? computador = 386,16 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de vidro = (386,16*1000)/5*4% = 3089 g. Conversão: 2,77E+7. Fluxo de entrada = 8,56E+10 
Quantidade por equipamento: 3% (EPA, 2001). ? eletrônicos = 439,1 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de vidro = (439,1*1000)/5*3% = 2635 g. Conversão: 2,77E+7. Fluxo de entrada = 7,30E+10 

Nota #10 (Placa de circuito impresso) 
Quantidade por computador: 3% (EPA, 2001). ? computador = 386,16 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de PCI = (386,16*1000)/5*3% = 2317 g. Conversão: 3,00E+9. Fluxo de entrada = 6,95E+12 
Quantidade por equipamento: 20% (EPA, 2001). ? eletrônicos = 439,1 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade = (439,1*1000)/5*20% = 17564 g. Conversão: 3,00E+9. Fluxo de entrada = 5,27E+13 
Quantidade por equipamento: 6% (EPA, 2001). ? telecom = 28,48 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade = (28,48*1000)/5*20% = 342 g. Conversão: 3,00E+9. Fluxo de entrada = 1,03E+12 

Nota #11 (Chumbo) 
Quantidade por computador: 20% (EPA, 2001). ? computador = 386,16 kg. Depreciação considerada: 5 anos  
anos. Quantidade = (386,16*1000)/5*20% = 15446 g. Conversão: 1,02E+11. Fluxo de entrada = 1,58E+15 

Nota #12 (Cobre) 
Quantidade por equipamento: 7% (EPA, 2001). ? eletrônicos = 439,1 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de não ferrosos = (439,1*1000)/5*7% = 6147 g. Conversão: 3,00E+9. Fluxo de entrada = 
1,84E+13 
Quantidade por equipamento: 7% (EPA, 2001). ? telecom = 28,48 kg. Depreciação considerada: 5 anos  anos. 
Quantidade de não ferrosos = (28,48*1000)/5*7% = 399 g. Conversão: 3,00E+9. Fluxo de entrada = 
1,19E+12 
? metros = 230 m. Peso do cabo: 0,04 kg/m. Quantidade = 230*0,04*1000 = 8597 g. Conversão: 3,00E+9. 
Fluxo de entrada = 2,57E+13 

Nota #13 (Silício – cabeamento de rede – fibra óptica) 
? metros = 700 m. Peso do cabo: 0,075 kg/m. Quantidade = 700*0,075*1000 = 52500 g. Conversão: 1,80E+9. 
Fluxo de entrada = 9,45E+13 

Nota #14 (Eletricidade) – ? consumo = 15400 W. Quantidade = (15400*24*365)*1/1000*3600000 = 4,86E+11 j. 
Conversão: 1,85E+5. Fluxo de entrada = 8,98E+16 

Nota #15 (Mão de obra) – ? horas_trabalhadas = 4160 h (2 funcionários trabalhando 8 horas/dia por 260 dias). 
Conversão: 7,21E+12. Fluxo de entrada = 3,00E+16 

 Obs.: considerado apenas os funcionários que administram as máquinas virtuais 
Nota #16 (link de internet) – ? valor pago/ano = 15000 US$. Conversão: 3,40E+12. Fluxo de entrada = 5,10E+16 
Nota #17 (Serviços) 

? valor_equipamentos = 592691 USD. Depreciação considerada: 5 anos. Quantidade = (592691.75/5) = 118538 USD. 
Conversão: 3,40E+12. Fluxo de entrada = 4,03E+17. 
Metragem da sala: 9 m2. Valor do CUB = 507.60 USD. Depreciação considerada: 30 anos. Quantidade = 
(9*507.60)/30 = 153 USD. Conversão: 3,40E+12. Fluxo de entrada = 5,17E+14 
? kw/ano = 134904 kw. Valor do kW em São Paulo: 0,23801 - sem impostos (ANEEL, 2013). Valor total: USD 
(134904*0,23801)/2 = 16054,25. Conversão: 3,40E+12. Fluxo de entrada: 5,46E+16 


